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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง
การอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานเชิงวิเคราะหกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2549 จํานวน 50 คน โรงเรยีนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ไดมา
จากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling ) ใชระยะเวลา 14 คาบ คาบละ 50 นาที  
ทดลองโดยการใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง One-Group Pretest Posttest Design   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง  
การอานเชิงวิเคราะหและแบบทดสอบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห  วิเคราะหขอมูล
โดยการทดสอบคาสถิติ t-test  แบบ Dependent Samples 
 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีใชชุดการเรยีนดวยตนเองมีความสามารถทางการอาน
เชิงวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 The purpose of this research was to develop self - learning packages on 
analitical  reading in Thai language for Mathayom Suksa ll students by using  these 
packages. 
 The sample was 50 Mathayom Suksa ll students in the second semester of 
the 2006 academic year, at Satriwittaya ll School, Bangkok .The students were selected 
by cluster random sampling.  The students were taught for fourteen 50 minute period.  
The randomize one - group pretest - posttest design was used in this experiment. 
 The instruments used in this research were an analytical reading test and a  
self -learning packages.  The data were statistically analyzed by t-test dependent 
samples. 
 The results of the study indicated that the student’s achievement in Analitical 
reading Thai language before and after the experiment was significantly different at .01 
level. 
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กรรมการสอบสารนิพนธ ซ่ึงใหคําท่ีปรึกษาและเสนอแนะตลอดจนชวยปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัยจนมีคุณภาพ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
          ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย อัจฉรา  สุขารมณ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา 
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การเรียนรูภาษาไทย รวมท้ังบุคลากรของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภสมเดจ็ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทุกทานท่ีมีสวนในการแนะนํา ชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา  
และขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีใหความรวมมือทําใหการทดลอง
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ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี
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บทที่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยมีความสําคัญทั้งในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติ เปนเครือ่งมือในการสื่อสาร 
และเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ดังน้ัน  การเรียนการสอนภาษาไทย    จึงมุงใหผูเรียน 
มีพัฒนาการทั้งดานการฟง  การพูด   การอานและการเขียนตามวัยอันเหมาะสม  โดยทักษะ 
การอานถือเปนทักษะสําคญัในการแสวงหาความรู  มีบทบาทสําคญัตอชวีิตความเปนอยูของ
มนุษยในการปลูกฝง  คานิยม  ทัศนคติ  ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณ 
จากสื่อตางๆ ทั้งหนังสือพิมพนิตยสารหรอืแมแตอินเตอรเน็ต  เปนทักษะที่ชวยในการพัฒนา
สติปญญาของผูเรียนอยางแทจริง  ดังที่ฉวีลักษณ  บญุยะกาญจน (2525: 63) กลาววาการอาน
เปนเครื่องมือสําหรับศึกษาคนควาในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเพราะผูเรียนมิไดประสบ
ความสําเร็จโดยการสอนของครูเพียงอยางเดียว  หากตองหาความรูเพ่ิมเติมจากการอานตํารา
ตางๆ อีกดวย  จึงจําเปนที่ผูเรียนตองมีความสามารถในการอาน โดยทั่วไป  พบวา  ผูที่เรียน
หนังสือออนมักมีความสามารถในการเรียนต่ําดวย  สอดคลองกับ เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534: 
5) กลาววา การอานเปนทักษะดานภาษาที่เกี่ยวของกบัการรับรูที่มีความสําคัญมากเพราะเปน
เครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ ที่เปนรากฐานในการเรียนแตละสาขาวิชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณและความสามารถของแตละคน เปนทกัษะที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับทักษะ
อ่ืนได  เพราะผูอานสามารถนําขอมูลที่อานไปใชประโยชนในการสือ่สารในชีวติประจําวันได   
ฉะนั้น  ความสามารถในการอาน  จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนเปาหมายหนึ่งในการสอนภาษาไทย
ทุกระดับชั้น 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 แบงระดับการเรียนรูเปนชวงชั้น โดย
แบงออกเปน 4 ชวงชั้น  ซ่ึงแตละชวงชั้นก็ไดบรรจุเน้ือหาสาระการเรยีนรูที่เกี่ยวของกับการอาน
อยูอยางตอเน่ือง หลักสตูรไดกําหนดจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงและความเจรญิทางวิทยาการ  การอานจะมีประสิทธิภาพมากหากอานควบคูไปกบั
การคิดพิจารณาเหตุและผล วิเคราะห  วิจารณ และสามารถนําไปใชประโยชนได (กรมวิชาการ. 
2544: 12 )   
 การจัดกระบวนการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 24 ไดมุงเนนใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดกิจกรรมใหผูเรียน  เรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบตัิใหคิดเปน  ทําเปน  รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองประกอบกับ มีทักษะในการสื่อสารดานตางๆ ดังน้ัน  ครูผูสอนตอง
มุงเนนใหผูเรยีนเกิดพัฒนาการทางภาษา โดยใหมีความรูความเขาใจหลักเกณฑอันเปนพ้ืนฐาน
ของการเรียนภาษาไทย รวมทั้งใชภาษาในการติดตอสือ่สาร  ถายทอดความรูสึกนึกคิดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะบุคคล มีนิสัยรักการอาน  สามารถใชประสบการณ
จากการเรียนภาษาไทยมาชวยในการคิด ตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยเหตุการณตางๆ อยางมี
เหตุผล             
 ทักษะการอานมีบทบาทกบัการเรียนรูของทุกชวงชั้น  โดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทย  
มาตรฐานการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิชาภาษาไทย ชวงชั้นที3่  กําหนดวา ผูเรียนตองสามารถ
แสดงความคดิเห็นเชิงวิเคราะหจากเรื่องที่อาน  ประเมินขอดีและขอดอยอยางมีเหตุผล โดยใช
กระบวนการคดิวิเคราะหอยางหลากหลาย  พัฒนาความสามารถในการอาน เลาเรือ่ง ยอเรื่อง 
ถายทอดความรูความคิดจากการอาน ไปใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวติและใชการอานใน
การตรวจสอบความรู (กรมวิชาการ.  2546: 3)  และนอกเหนือจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามรายวิชาแลว  และระบุใหมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคดิ วิเคราะหสือ่ความของ
ผูเรียนดวยแตจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในปการศึกษาที่ผานมา พบวา  นักเรยีนจํานวนมาก 
มีระดับคะแนนไมผานตามเกณฑ  ที่หลักสูตรกําหนดไว   อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียน 
การสอนทักษะการอานเชิงวิเคราะหที่ผานมา  ครูผูสอนในโรงเรียนยังคงเนนรูปแบบการสอน
แบบบรรยาย เนนเนื้อหามากกวาการฝกทักษะ การอานมักเนนการทองจํา สงผลใหผูเรียนขาด
การคิดวิเคราะหและพิจารณาเหตุและผลจากเนื้อหาของเร่ืองที่อาน จากปญหาดังกลาว ชีใ้หเห็น
วาครูผูสอนตองมีการปรับปรุงวิธีการสอนที่มีลักษณะแปลกใหม  ควรมีการนําสื่อการเรียนและ
วธิีการจัดการเรียนรูใหมๆ มาใชในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมีการพิจารณาสื่อและ
เทคนิคที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีมี่เปนพ้ืนฐาน  บรรดาสื่อและนวัตกรรมทางการสอน
ใหมๆ มีหลายรูปแบบ เชน การจัดศูนยการเรียน บทเรยีนสําเร็จรูปและชุดการเรยีน เปนตน 
 ชุดการเรียนเปนนวตักรรมที่นาสนใจเพราะเปนการใชสื่อที่หลากหลายเนนใหผูเรยีน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการเรียนมากกวาในชัน้เรียนปกต ินักเรียนสามารถ
ตัดสินใจและเรียนไดเร็วหรอืชาขึ้นอยูกับความสามารถของตน  มีการจัดหนวยการเรียนรูอยาง
เปนระบบ  มีการใชสื่อการเรียนแบบสื่อประสม  และการประเมินเปนรายบุคคลเปรียบเทียบ 
ตามเกณฑทีก่ําหนดโดยไมนําไปเปรียบเทียบกบักลุมอ่ืน ถือเปนการตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบคุคลเปนอยางดี  (วิชัย  วงษใหญ.  2525: 17)  ชุดการเรียนจัดเปนสื่อประสม (Multi – 
Media) จัดไวเปนชุดๆ บรรจุในซอง กลองหรือกระเปา ในการสรางจะใชวิธีระบบเปนหลกั จึง 
ทําใหม่ันใจไดวาชุดการเรียนจะทําใหผูเรยีนไดรับความรู (บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  2530: 66 – 
67) เพราะการจัดกิจกรรมการสอน โดยการใชสื่ออุปกรณหลายอยาง เชน ภาพโปรงใส  รูปภาพ  
โปสเตอร  สไลด เปนตน (Brown.  1973: 338) จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน 
เพราะสื่อประสมที่มีระบบจะชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา (กาญจนา  
เกียรติประวัต.ิ  2524: 175 – 176) ชวยสงเสริมการเรียนดวยการคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลขจัดปญหาการขาดแคลนครู ชวยใหทั้งผูสอนและผูเรยีนมีความมั่นใจในการเรียนการสอน
และชวยใหครวูัดผลไดตามจุดมุงหมาย (บัญชา  นิยมแกว.  2540: 4) นอกจากนี้ชุดการเรียนทีมี่
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ประสิทธิภาพจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนทีส่ามารถเชื่อถอืไดและสามารถนําไปใช
แทนการสอนปกติได  โดยที่แนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้น 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัย  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนรูดวย
ตนเองวชิาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดี  สนุกสนานในการเรียนและไดฝกปฏิบตัิ
อยางสม่ําเสมอ รวมไปถึงการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรยีนการสอนภาษาไทย และเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสตรวีิทยา 2  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศร ี
นครินทราบรมราชชนน ี
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่องการอาน 
เชิงวิเคราะห  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรวีิทยา 2  ในพระราชปูถัมภสมเด็จ
พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสตรวีิทยา 2 ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
     
ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดชุดการเรียนดวยตนเองเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห ใชเปนแนวทางในการนํานวัตกรรมทางการศึกษามา
แกปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และรายวิชาอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากร     
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรี
วิทยา 2 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี  เขตลาดพราว  แขวงลาดพราว
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2549 จํานวน 18 หองเรียน รวมนกัเรียน 980 คน 
 2.  กลุมตวัอยาง 
  กลุมตวัอยางในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสตรี
วทิยา 2  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
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2549  จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 50 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) 
  2.1  ตัวแปรที่ใชในการศกึษา 
   2.1.1  ตัวแปรตน  คือ  ชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย เรื่องการอาน
เชิงวิเคราะห   
   2.1.2  ตัวแปรตาม  คือ  ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห   
  2.2  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
   ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 14 คาบ คาบละ 50 นาที  ใชเวลาสอนสัปดาหละ 
2 คาบ  จํานวน 7 สัปดาห  ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2549 
 3.  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาจาก หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร  นิทาน 
บทรอยกรอง  เพลง  และปริศนาคําทาย  โดยพิจารณาความยากงายใหอยูในระดับเดียวกับ
แบบเรียนวชิาภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  และมีเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการอาน 
ที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  ชุดการเรียนดวยตนเอง  หมายถึง รูปแบบการสอนที่มีการรวบรวมสื่อการสอน
ที่หลากหลายใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เปนรายบุคคลตามความสามารถและความ
ตองการของผูเรียนเอง  ภายในชุดการเรยีนประกอบดวย   คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรมพรอมเฉลย บตัรเนื้อหา  บัตรแบบฝกหัดพรอมเฉลย  บตัรแบบทดสอบ
พรอมเฉลย  ในการเรียนรูครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก   และใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหา
เกี่ยวกบัการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียน  ซ่ึงทําใหนักเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
ตามเปาหมาย  
  2.  ชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  หมายถึง 
ชุดการเรียนทีผู่วิจัยสรางขึ้น  เพ่ือพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห  ชุดการเรียนแบงออกเปน 
9 ชุด  โดยนําเนื้อหามาจากหนังสือพิมพ วารสาร  นิตยสาร นิทาน  เพลง  ปริศนาคําทาย  และ
บทรอยกรอง  โดยพิจารณาความยากงาย   ใหอยูในระดับเดียวกบัแบบเรียนภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และมีเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการอานที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544  ภายในชุดการเรียนดวยตนเองประกอบดวย 
   2.1  คูมือ  เปนคูมือสําหรับผูเรียน  ในการใชชุดการเรยีนดวยตนเองเรื่อง 
การอานเชิงวิเคราะหโดยภายในจะมีคําชี้แจงถึงวิธีการใชและการเรียนรูชุดการเรียนอยางละเอียด   
   2.2  บัตรคําสัง่หรือคําแนะนํา  หมายถึง  คําอธิบายเรือ่งที่จะศึกษา  คําสั่ง 
ใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบกจิกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไวและการสรุป
บทเรียน   
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   2.3  เน้ือหาสาระบทเรียนจะบรรจุไวในรปูแบบของสื่อการสอนซึ่งเปนเนื้อหา 

ที่นํามาจากหนังสือพิมพ  นิทาน  วารสาร  นิตยสาร เพลง  ปริศนาคําทายและบทรอยกรอง  
และผูเรยีนจะศึกษาจากสื่อการสอน ที่อยูในชุดการเรียนตามบตัรคําสั่งที่กําหนดไว 
   2.4  แบบประเมินผล เปนแบบประเมินผลการเรียนของผูเรียนทั้งกอนและ
หลังเรียน แบบประเมินจะเปนแบบฝกหัดให เลือกคําตอบทีถู่ก ซ่ึงผูเรียนสามารถรับทราบขอมูล
ยอนกลับไดทนัทีจากบตัรเฉลย 
  3.  การอานเชงิวิเคราะห  หมายถึง การอานขอความหรือเรื่องราวตางๆ แลว
สามารถพิจารณาแยกแยะโดยหาเหตุผลประกอบ ใชความรู ประสบการณและวิจารณญาณ 
ในการแยกแยะสวนที่ดี สวนที่บกพรองอยางมีเหตุผล แยกแยะไดวาขอความนั้นนาเชื่อถือ
เพียงใด และสามารถแสดงความคิดเห็นสนับสนุนและคัดคานขอความหรือเรื่องที่อานอยาง 
มีเหตุผล 
  4.  ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
เน้ือหาจากเรื่องที่อาน  โดยใชเหตุผลประกอบ  ใชความรู  ประสบการณและวิจารณญาณในการ
แยกแยะสวนที่ดี สวนทีบ่กพรองอยางมีเหตุผล แยกแยะไดวาขอความนั้นนาเชื่อถือเพียงใด โดย
วัดจากผลการทําแบบทดสอบ 
  5.  แบบทดสอบวัดความสามารถการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง เครื่องมือทดสอบ
ความสามารถในการอานเชงิวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง   
  6.  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  หมายถึง การนําชุดการเรียนรูดวยตนเอง
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ไปทดลองใชและปรับปรงุแกไข เพ่ือใหไดประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80  
   80  ตัวแรก  หมายถึง รอยละของคาเฉลีย่ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง ไมต่ํากวา  80  
   80  ตัวหลัง  หมายถึง รอยละของคาเฉลีย่ที่ไดจากการทําแบบทดสอบ 
หลังเรียนของนักเรียนที่เรยีนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง ไมต่ํากวา  80  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

 

   ชุดการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย เรื่องการ

อานเชิงวิเคราะห 
 

ความสามารถ 
ในการอาน 
เชิงวิเคราะห 
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สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรยีนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง การอาน 
เชิงวิเคราะห  มีความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎีตางๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ
หลักการ ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาคนควาคร้ังนี้  ซ่ึงจะไดกลาวถึง
ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.1  ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.2  องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.3  แนวคดิและหลักการของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.4  ปรัชญาชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.5  วตัถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.6  ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองท่ีดี 
  1.7  ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.8  การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  1.9  บทบาทของครูในชุดการเรียนดวยตนเอง 
  1.10  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
  2.1  หลักสูตรการสอนภาษาไทย 
  2.2  ความหมายและความสําคัญของการอาน 
  2.3  ความมุงหมายในการสอนอาน 
             2.4  การอานเชิงวิเคราะห 
  2.5  ความหมายและความสําคัญของการอานเชิงวิเคราะห 
  2.6  หลักการสรางคําถามและการประเมินการอานเชิงวิเคราะห 
           2.7  ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห    
  2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานเชิงวิเคราะห 
 
1.  เอกสารที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
 1.1  ความหมายของชุดการเรียน 
  กาญจนา  เกียรติประวัต ิ(2524: 174 – 175)  ใหความหมายของคําวาชดุ 
การเรียน (Learning Package) และคําวาชุดการสอน (Instructional Package)  แตกตางไปวา 
ชุดการสอนเปนคําท่ีใชมาดั้งเดิม  แตการใชคําวาชดุการสอนทําใหครูเกิดแนวคดิวาส่ือการเรียน
ท้ังหลายที่จัดรวบรวมไวเพือ่ใหครูเปนคนลงมือใช  ดงันั้น  ผูท่ีทํากิจกรรมก็คือ ครู  นักเรียน 
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เปนฝายฟงและสังเกต ในปจจุบันนักการศึกษา  จึงหันมาใชคําวา ชุดการเรียน (Learning 
Package) เพ่ือยํ้าถึงแนวการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางใหนักเรียนไดมีโอกาสใชส่ือตางๆ 
ในชุดการเรียน เพ่ือศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหครูลดบทบาทในการบอกลง และสามารถ
นําไปใชในการเรียนซอมเสริมดวยตนเองได 
  ลัดดา  ศุขปรดี ี(2523: 32) ใหความหมายชุดการเรียนดวยตนเองวา คือ การ
รวบรวมส่ือการสอนสําเร็จรูปใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเล็กๆ 
ดวยความสะดวกสบายเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
             วาสนา  ชาวหา (2525: 32) กลาวถึงชุดการเรียนการสอนวา หมายถึง การ
วางแผนการเรียนการสอนโดยใชส่ือตางๆ รวมกัน (Multi Media Approach) หรือ หมายถึง  
การใชสื่อประสม (Multi -Media) เพ่ือสรางประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวางและเปน 
ไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว   โดยจัดไวเปนชุดในลักษณะซองหรือกลอง 
              นิพนธ  ศุขปรีด ี(2525: 74 – 75) ไดกลาวถึงชดุการเรยีนวาเปนการรวบรวมสื่อ
การเรียนสําเร็จรูปเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองอยางสะดวก เพือ่ใหบรรลุตามจุดประสงค
ท่ีตั้งไวชุดการเรียนจะตองประกอบดวยสื่อตางๆ  ท่ีจะทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดี   โดย
พิจารณาจากสื่อท่ีตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเหมาะกับประสบการณของผูเรียน  และเปนสือ่ 
ท่ีจัดหาไดไมลําบากนัก 
              บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2530: 66 – 67) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา ชุดการเรียนจัด
วาเปนส่ือประสม (Multi-media) ท่ีจัดข้ึนสําหรับหนวยการเรียน จัดไวเปนชุดๆ บรรจุในซอง 
กลองหรือกระเปาในการสรางจะใชวธิีระบบเปนหลักจึงทําใหม่ันใจไดวา ชุดการเรยีนจะชวยให
ผูเรียนไดรับความรู 
                ยุพิน  พิพิธกลุ และอรพรรณ  ตันบรรจง (2531: 181) ไดกลาวถึงความหมายของ 
ชุดการเรียนวา  ชดุการเรียนการสอนรายบุคคลเปนชุดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนดวยตนเอง
ในชุดการเรียนการสอนจะประกอบดวย  บัตรคําสั่ง  บัตรกิจกรรม  บัตรเนื้อหา  บัตรแบบฝกหัด  
หรือบัตรงานพรอมเฉลย  บัตรทดสอบพรอมเฉลย  ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียน
การสอนไวพรอม   เพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการเรียนนั้นๆ 
               สมิท (Smith.   1973: 24 – 25)  ไดอธิบายเกี่ยวกับชุดการเรียนวา  ในการใช 
ชุดการเรียนเราจะตองยอมใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนขามข้ันชุดการเรียนในบางหนวยได  เม่ือ
นักเรยีนมีพ้ืนความรูหรือสอบไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และจะตองยอมใหนักเรียน 
ไดมีโอกาสตรวจผลความกาวหนาของตนเองกอนท่ีจะวัดผล ในการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนนั้น
จะตองจัดหา สิ่งอํานวยความสะดวกและหาวิธีการตางๆ ใหแกนักเรยีนดวยเพ่ือท่ีจะใหการเรียน
น้ันไดบรรลุเปาหมาย  เชน 
   1.  ใชสื่อหลายๆ อยางเพื่อใหเกิดประสบการณทางการเรียนดีข้ึน   
   2.  หาวิธีการหลายๆ รูปแบบ  โดยมีจุดประสงคและกระบวนการหลายอยาง  
เชน  อาจจะจัดใหเปนไปตามขนาดของกลุมและจะจัดหาวิธีการที่เหมาะสมเฉพาะแตละกลุมดวย 
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   3.  แบงเนื้อหาออกเปนข้ันตอนตามลําดบัความยากงาย 
   4.  จัดหากิจกรรมหลายๆ อยางใหนักเรียนไดเลือก และมีสวนรวมในบทเรียน 
 นอกจากนี้ สมิทยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวาชดุการเรียนท่ีดีน้ันจะตองมีสิ่งท่ีดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน เชน  มีสีสันตางๆ มีภาพประกอบตามความจําเปนและรวบรวมสื่อและเรื่องราว
ตางๆ ใสกลองเล็กๆ ท่ีเหมาะสมจะทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเก็บรักษาและการนําเอา
มาใชอีกดวย 
  ดวน (Duane.  1973: 169)  กลาวถึงชุดการเรียนวา  เปนการเรียนรายบุคคล 
(Individual Instruction)   อีกรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
ตามเปาหมาย นักเรียนจะเรยีนไปตามอัตราความสามารถ  และความตองการของตนเอง 
  มัวร  (Moore.  1974: 24)  กลาวถึงชุดการเรียนวา  เปนการศึกษารายบุคคล 
ท่ีเปนระเบียบท่ีนักเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเน่ืองกันไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยใชสื่อและ กิจกรรมที่จัดไว 
  เวบเบอร  (Webber.  1977: 329)  กลาววา  การเรียนจากชุดการเรยีนดวย
ตนเองนั้น นักเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเองตลอดเวลา    
ดังนั้น  ถานักเรียนยังเปนเด็กเล็กท่ียังไมมีวุฒิภาวะและวินัยในตนเองเพียงพอแลว ยอมทําให
การเรียนไรประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะเด็กอาจจะเขาใจวัตถุประสงคในการเรียน ไมเขาใจงาน 
ท่ีสั่งใหทําหรือขาดการมีสวนรวมอยางแข็งแรงในการเรียนเพราะมีชวงความสนใจสัน้จึงเกิด
ความเบื่อหนายในการเรียน 

        ดังนั้น  ชุดการเรียนเปนนวัตกรรมที่มีการรวบรวมส่ือการสอนสําเร็จรูปหลายรูปแบบ 
ใหนักเรียนสามารถ   เรียนรูไดดวยตนเอง   เปนรายบุคคล  นักเรียนจะเรียนไปตามอัตรา
ความสามารถ  และความตองการของตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาเมื่อ
มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียน  ซ่ึงทําใหนักเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ตามเปาหมายและชวยสงเสริมเรื่องความรับผิดชอบใหกับนักเรียนได 
 1.2  องคประกอบของชุดการเรียน 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2518: 4)  ไดจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนไว 4 สวน 
คือ 
   1.  คูมือสําหรับครูผูใชชุดการเรียน   และผูเรียนท่ีตองการเรียนจากชุด 
การเรียน 
   2.  คําสั่งหรือการมอบงานเพื่อกําหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียน 
   3.  เนื้อหาสาระอยูในรูปของสื่อประสมและกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบกลุมและรายบุคคลซึ่งกําหนดไวตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
   4.  การประเมินผล เปนการประเมินผลกระบวนการ  ไดแก  แบบฝกหัด 
รายงานการคนควาและผลการเรียนรูในรูปแบบสอบถามตางๆ สวนประกอบท้ังหมดจะอยูใน 



 10

กลองหรือซองโดยจัดเปนหมวดหมู   เพ่ือสะดวกในการใช 
  บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2530: 71)  ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนวา
สามารถจําแนกได 4 สวนดวยกัน  คือ 
   1.  คูมือ   เปนคูมือสําหรับผูเรียน    ภายในจะมีคําชี้แจงถึงวิธีการใชชุด 
การเรียนอยางละเอียด อาจทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
   2.  บัตรคําสั่ง หรือคําแนะนาํ ะเปนสวนท่ีบอกใหผูเรยีนดําเนินการเรยีนหรือ
ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามข้ันตอนที่กําหนดไว ประกอบดวย คําอธิบายเรื่องท่ีจะศึกษา
คําส่ังให ผูเรียนดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน บัตรนี้นิยมใชกระดาษแข็งตัดเปนบัตร
ขนาด 6×8  น้ิว 
                3.  เนื้อหาสาระและสื่อ  จะบรรจุไวในรูปของส่ือของสอนตางๆ อาจจะ
ประกอบดวยบทเรียนโปรแกรม  สไลด  แผนภาพ  หุนจําลอง  ฯลฯ  ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อ 
การสอนตางๆ ท่ีบรรจุอยูในชุดการเรียนตามบัตรคําสัง่ท่ีกําหนดไว 
   4.  แบบประเมินผล  ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูของตนเองกอนและ 
หลังเรียน แบบประเมินผลอาจเปนแบบฝกหัดใหเติมคําลงในชองวาง เลือกคําตอบที่ถูก จับคู   
ดูผลจากการทดลองหรือทํากจิกรรม ฯลฯ 
  กิดานันท  มลิทอง (2531: 181) ไดกลาวถงึองคประกอบของชุดการเรียนไว  ดังนี ้
   1.  คูมือ  สําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนและสําหรับผูเรียนในชุด 
การเรียน 
   2.  คําสั่ง  เพ่ือกําหนดแนวทางในการเรียน 
   3.  เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน สไลด  เทป  ฯลฯ 
   4.  กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทํารายงานหรือ
คนควาตอจากท่ีเรียนไปแลว 
   5.  การประเมินผล เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น 
 1.3  แนวคิดและหลักการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
  การนําระบบชุดการเรียนมาใชในระบบการศึกษานั้นมีผูเสนอแนวคดิ  ดังน้ี   
(สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพใจ  ภิบาลสุข.  2525: 193 – 195) 
   1.  แนวคดิเกีย่วกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 
    ตามหลักจิตวทิยานักเรียนมีความแตกตางกันในดานตางๆ   อาทิ  เชน  
ความสามารถ สตปิญญา ความตองการ  ความสนใจ รางกาย อารมณ  สังคมและอื่นๆ  
นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  วิธีการท่ีเหมาะสมที่สุด  คอื  การจัดการสอนรายบุคคล  หรือการศึกษาตาม
เอกัตภาพ  การศึกษาโดยเสรีและการศึกษาดวยตนเอง  ซ่ึงลวนแตเปนวิธีการสอนที่เปดโอกาส
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ใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปญญา ความสามารถและความสนใจโดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลือตามความเหมาะสม 
   2.  แนวคดิท่ีพยายามจะเปล่ียนการเรียนการสอนไปจากเดิม 
                   การเรียนการสอนแตเดิมท่ีเคยยึดครูเปนแหลงความรูหลัก ในปจจุบัน 
ไดเปล่ียนมาเปนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรยีนดวยตนเอง โดยแหลงความรูจากสื่อ 
การสอนแบบตางๆ ซ่ึงประกอบดวยวัสด ุอุปกรณและวิธีการ การนาํสื่อการสอนมาใช จะตอง 
จัดใหตรงเนื้อหาและประสบการณตามหนวยการสอนของวิชาตางๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุด 
การเรียน  การเรียนดวยวิธน้ีีครูจะชวยถายทอดความรูใหนักเรียนเพียงหน่ึงในสามของเนื้อหา
ท้ังหมด สวนอีกสองในสามนักเรียนจะศึกษาดวยตนเองจากท่ีครูเตรียมไวใหในรูปของชุด 
การเรียนและท่ีครูช้ีทางให 
   3.  แนวคดิในเรื่องการใชส่ือการสอนตางๆ  ไดเปล่ียนและขยายตัวออกไป 
    ในอดีตนั้น  การผลิตและการใชสื่อการสอน  มักออกมาในรูปตางคน 
ตางผลิต  างคนตางใชเปนสื่อเดี่ยวๆ มิไดมีการจัดระบบการใชส่ือหลายอยางมาผสมผสานกัน 
ใหเหมาะสมและใชเปนแหลงความรูสําหรับนักเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูใหแก
นักเรียนตลอดเวลา  แนวโนมใหมจึงเปนการผลิตส่ือการสอนแบบประสมใหเปนชุดการเรียน    
อันจะมีผลตอการใชจากการใชสื่อ “เพื่อชวยครูสอน” คือ ครูเปนผูหยิบใชอุปกรณตางๆ มาเปน
การใชสื่อการสอน “เพ่ือชวยนักเรียน”  คือ ใหนักเรียนหยิบและใชส่ือการสอนตางๆ ดวยตวั 
ของนักเรียนเองโดยอยูในรูปของชุดการเรียน 
   4.  แนวคดิเกีย่วกับปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน
และนักเรียนกับสภาพแวดลอม  ในอดีตความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียน  มี
ลักษณะเปนทางเดียว  คือครูเปนผูนําและนักเรียนเปนผูตาม   ครูมิไดเปดโอกาสใหนักเรียน 
แสดงความคดิเห็นอยางเสรี นักเรียนจะมีโอกาสพูดก็ตอเมื่อครูใหพูด การตดัสินใจของนักเรียน 
สวนใหญมักจะตามคร ู นักเรียนเปนฝายเอาใจครูมากกวาครูเอาใจนกัเรียน ในสวนท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางนักเรยีนกับนักเรียนนั้นแทบไมมีเลย เพราะครูสวนใหญไมชอบใหนักเรียน
คุยกัน นักเรียนจึงไมมีโอกาสฝกฝนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เช่ือฟงและเคารพความคดิเห็น
ของผูอ่ืน นอกจากนี้ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสภาพแวดลอมก็มักอยูกับชอลก กระดานดาํ
และแบบเรียนในหองแคบๆ ครูไมเคยพานักเรียนออกไป สูสภาพภายนอกโรงเรียน แนวโนม
ปจจุบันและอนาคตของกระบวนการเรียน  จึงตองนํากระบวนการกลุมจึงเปนแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร ซ่ึงนํามาสูการจัดระบบการผลิตส่ือการสอนออกมาในรูปของชุดการเรียน 
   5.  แนวคดิในการนําจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพแวดลอมการเรยีนรู  โดย
จัดสภาพออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึงระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให
นักเรียน 
    5.1  ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 
    5.2  มีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดอยางไร 
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    5.3  มีการเสรมิแรงทางบวกที่ทําใหนักเรียนภาคภูมิใจไดทําถูกหรือคิดถูก  
อันจะทําใหกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต 
    5.4  ไดเรียนรูไปทีละข้ันตอนตามความสามารถและความสนใจของ
นักเรียนเองโดยไมตองมีผูมาบังคับ    
 การจัดสภาพการณท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูดังกลาว จะตองมีเครือ่งมือชวยใหบรรลุ
จุดหมายปลายทางโดยใชชุดการเรียนเปนเครื่องมือสําคัญ 
  ธีรชัย  ปูรณโชต ิ(2537) ไดกลาวถึงแนวความคิดในการสรางชุดการเรียนดวย
ตนเองวาอาศยัหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) และธอรนไดค 
(Thorndike) สรุปไดดังนี ้
  ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) ท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการสรางชุด 
การเรียน คือ 
   1.  เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operand Conditioning) ไดแกการเสริมแรง
(Reinforcement) หรือการไมเสริมแรง(Non-Reinforcement)เม่ือผูเรียนไดทําการตอบสนอง 
   2.  การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอพฤติกรรม
ท่ีดีควรไดรับรางวัลหรือการเสริมแรง  สวนพฤติกรรมไมดีก็ไมนาสนบัสนุนใหเกิดอีกตอไปโดย 
ละเวนไมใหเกิดการเสริมแรงนั้น  ในการเรียนดวยชุดการเรียน การรูผลการเรียนหรือรูคําตอบ
(Knowledge of Results) เปนตัวเสริมแรงอยางหนึ่งและการเสริมแรงนั้นตองกระทําทันทีทันใด 
   3.  การดดัรูปพฤติกรรม (Shaping) พฤตกิรรมการเรียนรูบางอยางจะมีความ
ซับซอนมาก ประกอบดวยข้ันตางๆ ตอเน่ืองกันไป การดดัรูปพฤติกรรมก็คือตองรูวาข้ันสุดทาย
ใหเปนในทางท่ีตองการ 
  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) ท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการสราง
ชุดการเรียน คือ 
   1.  กฎแหงผล (Law of Effect) คือการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus) 
และการตอบสนอง (Response) ถาผูเรยีนตอบสนองแลวไดรับผลท่ีสมประสงค การตอบสนอง
น้ันๆ ก็มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนอีก ตรงกันขามถาผูเรียนตอบสนองแลวไดรับความไมสบาย
ใจความไมสมประสงคการตอบสนองนั้นก็มีแนวโนมวาจะไมเกิดข้ึนอีก 
   2.  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercises) คือการที่บุคคลไดมีโอกาสกระทํา
ซํ้าๆ ในพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่ง จะทําใหพฤติกรรมน้ันๆ สมบูรณย่ิงข้ึน 
   3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) คือ การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนไดดีเม่ือ
ผูเรียนพรอมท่ีจะเรียน 
 ดังนั้น  ชุดการเรียนถือเปนกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูดําเนนิ
กิจกรรมในการเรียนรู เนนการเรียนรูดวยตัวนักเรียนเองเปนผูกระทํา ผูเรียนมีโอกาส 
ในการแสดงออกทางความคิดอยางอิสระไดฝกหดัเพ่ิมเติม ครเูปนผูจัดประสบการณท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรูเปนการชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบใหแกนักเรียน 
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 1.4  ปรัชญาของชุดการเรียน 
  นิรมล  ศตวุฒ ิ(2526: 14) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียน
ยอมอยูบนรากฐานปรัชญาดังตอไปน้ี 
   1.  ในการจัดการเรียนการสอน    จะตองใหสอดคลองกับบุคลิกภาพ
ความสามารถและความตองการท่ีมีลักษณะเฉพาะตวัของแตละบุคคล 
   2.  นักเรียนมีโอกาสไดรับความรูหลายๆ ทาง และจะรูลวงหนาวาเขาจะตอง
ทําอะไร  และจะไดรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนดวยวิธีใด  มีสวนรวมในกิจกรรมและ
ประเมินผลตัวเองใชเวลาในการเรียนอยางเพียงพอจนประสบความสําเร็จในการเรียน เพ่ือวา 
จะไมตองพบกับความผิดหวัง และไดรับการสนับสนุนในดานกําลังใจ 
   3.  ครูจะตองจัดใหนักเรียนไดรับรูวิธกีารเรียนดวยตนเอง และวิธีการเรียน
จากนวัตกรรมหลายๆ ประเภท ตลอดจนความพรอมท่ีจะเรียนเมื่อใด และในสถานที่ใดก็ได 

              4.  นักเรียนจะตองคนพบดวยตนเอง  และรูจักตนเองโดยการจัดโปรแกรม 
การเรียนใหมีทางเลือกหลากหลาย จนกระทั่งนักเรียนแตละคนสามารถตระหนักถึงความสนใจ 
มีความสามารถพิเศษของตัวเอง และมีความคิดสรางสรรค 
   5.  ในเรื่องคณุคาของการเรียนรู  ไมวาจะเรียนรูเน้ือหาในสาขาวิชาใดกต็าม
นักเรียนจะตองไดรับการสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการนําเนื้อหาไปใชในกิจกรรมตางๆ 
ของสังคม 
   6.  นักเรียนจะตองมีระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบการเรียนรูและใน
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของสังคม 
  คารดาเรลลี (Cadarelli.  1973: 150) ไดกลาวถึง ปรัชญาในการสรางชุดการเรียน
ดวยกิจกรรมวา 
   1.  นักเรียนจะไดรับการเรียนตามเอกัตภาพ  โดยขึ้นอยูกับความตองการ 
ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
   2.  บทบาทของครู  คือ  เปนผูวินิจฉัยวางเงื่อนไข เราความสนใจและใหความ
สะดวกสบายแกนักเรียน 
   3.  บทบาทของนักเรียนจะเปนผูมีอิสระท่ีจะเลือกตัดสินใจยอมรับและ
ตอบสนองสําหรับการศึกษาของตนเอง 
   4.  บรรยากาศของหองเรียนจะตองสะดวกสบาย  เนนการสงเสริมความคิด
สรางสรรค  การคนควาสํารวจ การปฏสิัมพันธเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามข้ึนหลายๆ ดาน 
 ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนจะมีความเชื่อในเรื่องความจําเปน 
ท่ีนักเรียนจะตองคนพบดวยตนเอง เรียนตามความสามารถ ความสนใจ ความตองการ 
ของตนเองเปนการฝกความรับผิดชอบในการเรียน  ความมีวินัยในตนเอง  
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 1.5  วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียน 
  สมหญิง  กล่ันศิริ (2523: 59)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนไว  
ดังนี ้
   1.  เพ่ือใชสอนเนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของการศึกษาในระบบ 
   2.  เพ่ือเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอนของครู 
   3.  เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครู  เน่ืองจากนักเรียนสามารถเรียนจากชุด 
การเรียนดวยตนเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ทําใหครูคนหนึง่สอน
นักเรียนไดจํานวนมาก 
   4.  เพ่ือชวยในการศึกษามวลชนทั้งในและนอกระบบ เพราะชุดการเรียน
สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่และเวลา 
 โดยสรุป  ชุดการเรียนเปนเคร่ืองชวยอํานวยความสะดวกในการสอนสามารถใช 
ในสถานที่ตางๆ ชวยประหยัดเวลา แรงงานและนําไปปรับปรุงวิธีสอนของครูเพ่ือใหนักเรียน
เรียนตามความสามารถของตนเอง เปนการฝกความรับผิดชอบระเบียบวินัยในตนเอง 
ของนักเรียน 
 1.6  ลักษณะของชุดการเรียนที่ด ี
  นิพนธ  ศุขปรีด ี(2519: 67 – 68) ไดกลาวถึง ลักษณะของชุดการเรียนท่ีดีวา 
ควรมีลักษณะดังน้ี 
   1.  เปนชุดการเรียนท่ีเหมาะสมตรงตามจดุหมายที่ตั้งไวมากที่สุด 
   2.  เหมาะสมกับประสบการณเดิมของนักเรียน 
   3.  สื่อท่ีใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
   4.  มีคําแนะนาํและวิธีการใชอยางละเอียด งายตอการใช 
   5.  มีวัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรียน 
อยางครบถวน 
   6.  ไดมีแบบทดสอบและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
   7.  มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 
 ดังนั้น  ชุดการเรียนท่ีดีควรจะเปนส่ือท่ีจะชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนเร่ืองตางๆ ได 
 1.7  ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียน 
  ชุดการเรียนมีแนวการสราง ดังนี้ (กาญจนา  เกียรติประวัต.ิ  2524: 176 – 178) 
   1.  เลือกเร่ือง เรื่องท่ีจะทําตองมีปญหาในการสอนดวยวิธีอ่ืนๆ จึงจะมีคุณคา
พอสําหรับการสราง 
   2.  พัฒนาเรื่อง เพ่ือย่ัวยุใหนักเรียนเกิดความสงสัยในคําตอบ วธิีน้ีเปนวิธีเรา
ความสนใจใหแกนักเรียนไดด ีขอสําคัญปญหานั้นจะตองสัมพันธกับจุดสําคัญท่ีครตูองการสอน 
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   3.  กําหนดเนือ้หา ครูกําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาขอบเขตของหลักสูตร
จะทําใหครูรูระยะเวลาของการสอนวา  ควรเนนยํ้ารายละเอียดเพียงใด 
   4.  เขียนสังกัป  หรือหลักการของเรื่อง เพ่ือเปนหลักในการจัดกิจกรรมและ
การตั้งคําถามของครู   ครูท่ีสอนโดยคํานึงถึงหลักการและสังกัปของเร่ืองเทากับสงเสริมให
นักเรียนคิดเปนดวย 
   5.  เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวเรียงลําดับกอนหลังโดยเริ่มจากสิ่งท่ี
จะตองสอนกอน 
   6.  ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันได จะชวยในการคิดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู สงเสริมความคิดของนักเรียนใหกวางขวางออกไปในเชิงบูรณาการ 
   7.  คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนแตละระดบัมีชวงความสนใจ
ตางกันลักษณะกิจกรรมท่ีจัดจะตองคํานึงถึงวัยของนักเรียนดวย 
                   8.  วิเคราะหงาน โดยนําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะห
กิจกรรมที่ครูและนักเรียนจะตองทําตลอดจนกําหนดสือ่ท่ีจําเปน  แลวเรียงลําดับกิจกรรม
ดังกลาว การกําหนดกิจกรรมตองกําหนดใหชดัเจน วสัดุอุปกรณท่ีใชประกอบใหวงเล็บ
หมายเลขไว 
   9.  รายการอุปกรณ เอกสารประกอบการเรียน ควรมีหมายเลขกํากับเพื่อ
สะดวกตอการหยิบใชส่ิงท่ีหาไดจากตูวิทยาศาสตรหรือลําบากตอการบรรจุเขาแฟม ควรระบุไว
เปนอุปกรณสวนท่ีครูตองหามาเพิ่มเติมกอนสอน แผนภูมิใหญควรหาวิธีพับเก็บใหเรียบรอย
สวยงาม 
   10.  การวดัผล จะตองใชวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรมเปนหลัก วดัพฤติกรรม 
ท่ีคาดหวังเปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดผลใหนักเรียนวัดกันเองและตรวจคําตอบได 
   11.  กิจกรรมสํารอง จัดไวสําหรับซอมพ้ืนฐานที่จําเปน ของเด็กเรียนออนและ
เสริมความรูของเด็กท่ีเรียนรู สิ่งเหลานี้มีผลตอการรักษาวินัยของหองเรียนดวย 
               12.  คูมือการใชชุดการเรียน 
   13.  แฟม กลอง สําหรับบรรจุชุดการเรียน ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวก
ในการจัดและวางและการใช โดยถือหลักประโยชน ประหยัด คงทนและภูมิฐาน 

              14.  การทดลองใช เม่ือสรางเสร็จแลว ควรไดมีการทดลองใชกับนักเรียน 
ในระดับท่ีตองการอาน เพื่อการปรับปรุง แกไขกอนนําไปใชจริง ครคูวรบันทึกขอด ีขอบกพรอง
ลงในแบบบันทึกในคูมือครูในการใชแตละครั้งดวย 
  สุนันท  ปทมาคม (วัชรินทร  บุญมาทิต.  2532: 28 – 29 ; อางอิงจาก สุนันท  
ปทมาคม.  2519)  ไดกําหนดลําดับข้ันตอนในการวางแผนทําชุดการเรียนไวดังนี ้
   1.  ข้ันการวางแผน 
    1.1  เลือกเรื่อง วิชา ชั้น 
    1.2  ลําดับข้ันการผลิตและวิธีการ 
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    1.3  กําหนดรายละเอียด ชวงระยะเวลาการจัดทํา 
   2.  ข้ันดําเนินการ 
    2.1  กําหนดรายละเอียดของเนื้อหา 
    2.2  ตั้งวตัถปุระสงค 
    2.3  นํารายละเอียดของเนื้อหาจัดดําเนนิการผลิตตามวิธีท่ีกําหนดไว 
    2.4  จัดทําสื่อตางๆ ท่ีใชประกอบเนื้อหา 
    2.5  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน 
    2.6  ลงมือผลิตและจัดทําเพ่ือใชทดสอบขั้นตน 
   3.  การทดลอง 
    นําชุดการสอนท่ีผลิตแลวไปรับการทดสอบหาความบกพรอง 
                4.  แกไขจุดบกพรอง 
                5.  แกไขและลงมือผลิต   เพื่อใชในการทดสอบจริง 
                6.  ลงมือทดลอง 
              7.  การเก็บรายงานผลขอมูลในเชิงสถิต ิ
        8.  บรรจุกลองและคําชี้แจงรายละเอียด พรอมท้ังรายละเอียดของ 
การดําเนินงาน 
        9.  รายงานผลตอท่ีประชุมใหญของการจัดการ 
         10. ส่ังงาน 
  ฮิทเทอร (Heathers.  1977: 344) ไดใหข้ันตอนสําหรับครูผูสรางชุดการเรียน 
ดวยตนเอง ดงันี้ 
   1.  ศึกษาหลกัสูตร ตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีจะใหนักเรียนไดศึกษาแลวจดัลําดับข้ัน
เนื้อหาใหตอเนื่องจากงายไปหายาก 
                2.  ประเมินผลความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของนักเรียน 
   3.  เลือกกิจกรรมการเรียน  วธิีสอนและสือ่การเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน
โดยคํานึงถึงความพรอมและความตองการของนักเรียน 
                4.  กําหนดรปูแบบการเรียน 
                5.  กําหนดหนาท่ีของผูประสานงาน หรืออํานวยความสะดวกในการเรียน 
   6.  สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวาบรรลุเปาประสงคใน 
การเรียนหรือไม 
  ชม  ภูมิภาค (2524: 103 – 104) ไดกลาวถงึข้ันตอนการสรางชุดการเรียน  ดังนี้  
   1.  วิเคราะหและกําหนดความตองการ 
   2.  กําหนดจดุหมายและจุดมุงหมาย 
   3.  ออกแบบองคประกอบของระบบ 
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   4.  วิเคราะหแหลงวิทยาการที่ตองการแหลงวิทยาการที่มีอยูและขอจํากัด 
(Constraints) 
   5.  การปฏิบัติเพ่ือขจัดหรือปรับปรุงขอจํากัด 
   6.  เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพ่ือการสอน 
   7.  ออกแบบการประเมินผลการกระทําของนักเรียน 
   8.  ทําการทดสอบทดลองประเมินผลเพ่ือพัฒนาและฝกอบรมครู 
   9.  ปรับปรุงแกไขและประเมินผล 
   10. การสรางเปนชุดหรือติดตั้งเพ่ือใช 
  สมชัย  วุฒิปรชีา (สุพัตรา  ชื่นเจริญ.  2546: 21; อางอิงจาก สมชัย วุฒปิรีชา.  
2516: 128 – 129) กลาววา ชุดการเรียนเปนส่ือท่ีมีความสมบูรณในตัวเองแตชุดการเรียนท่ี
สรางข้ึนจะมีประสิทธิภาพเชือ่ถือไดหรือไม จําเปนตองเอาวิธวีิเคราะหระบบมาใชซ่ึงวิธวีิเคราะห
ระบบเปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เรียกวา System Approach มีข้ันตอนดังนี้ 
   1.  ข้ันปญหาท่ีตองการแกไขนั้นคืออะไร 
   2.  ข้ันกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขปญหาโดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการ
กระทําได 
   3.  ข้ันการสรางเครื่องมือกระทําหลังจากสรางเปาหมายแลวเพ่ือใชวัดได 
ทุกระยะ 
   4.  ข้ันการกําหนดทางเลือกหรือวิธีแกปญหา เพ่ือใชดาํเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย 
   5.  ข้ันทดลอง เพ่ือเลือกเอาวิธีท่ีดีท่ีสุดใชเปนหนทางไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 
   6.  ข้ันวัดและประเมินผลโดยนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นมาประเมินวาสามารถใช
ปฏิบัติงานตามเปาหมายไดหรือไมอยางไร เพ่ือปรับปรุงแกไข 
           สรุปไดวา  การสรางชุดการเรียนเปนงานท่ีจะตองจัดวางแผนอยางเปนระบบเริ่มตั้ง 
เปาหมายหลักสูตร นําเปาหมายมาวิเคราะหแลวนํามาสรางเปนจุดมุงหมายของชุดการเรียน  
จากน้ัน กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว จึงลงมือสรางชุดการเรยีน  
เม่ือสรางเสร็จ  จึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวนําไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็ก นําผลมา
ปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําชุดการเรียนท่ีแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง ในระหวางการใชตองมี
การประเมินผล ปรับปรุงแกไขเสมอ 
 1.8  การหาประสิทธิภาพ 
  ในการหาประสิทธิภาพมีผูใหความหมายไวหลายประการ  ดังนี ้
       อธิพร  ศรียมก (2525: 211) กลาวถึงการประเมินผลสื่อการสอนวา หมายถึง  
 การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอนน้ันๆ วามีคุณภาพดีเพียงใด ชวยใหการเรียนการสอน 
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม ถาไมเปนเพราะเหตุใด ขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลส่ือการเรียน 
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การสอนจะสามารถนํามาปรับปรุงสื่อการสอนใหมีคุณภาพตอไป 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2533: 23)  กลาวถึงการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนวา 
เปนการประเมินผลสื่อการสอนวาสื่อการสอนมีคุณภาพและมีคุณคาหรือไม   ในระดับใด 
 สรุปไดวา  การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน เปนกระบวนการตรวจสอบ และ
พิจารณาคุณคาของสื่ออยางมีระบบ  กอนนําสื่อไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
  ความสําคัญของการหาประสิทธิภาพ 
   อธิพร  ศรียมก (2525: 246) กลาวถึงความสําคญัของการหาประสิทธิภาพส่ือ
วาสื่อท่ีจัดทําข้ึนนั้น  มีความมั่นใจวามีคุณภาพหรือไม มีความแนใจวาสื่อน้ัน  สามารถทําให 
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริงหรือไม  และถาจะผลิตสื่อออกมาเปนจํานวน
มาก การทดสอบหาประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได  มิฉะนั้นจะเสียเงิน
เสียเวลาเปลา  เพราะผลิตออกมาแลวใชประโยชนอะไรไมได 
                ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533: 127) กลาวถึงการประเมนิสื่อการเรียนการสอน
วาเปนการพิจารณาหาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นการประเมินสือ่
จึงเริ่มดวยการกําหนดปญหา หรือคําถามเชนเดียวกับการวิจัย ดวยเหตุน้ีการประเมินสื่อ จึงเปน
การวิจัยอีกแบบหนึ่งท่ีเรียกวา การวิจัยประเมิน (Evaluation Research) 
                 บุญชม  ศรีสะอาด  (2533: 23)  กลาววา  สื่อท่ีแตกตางกันอาจชวยใหเกิด 
การเรียนรูไดตางกันและส่ือชนิดเดียวกนัถาจัดทําแตกตางกัน ก็อาจมีประสิทธิภาพในการชวย
ใหเกิดการเรียนรูในจุดประสงค และเน้ือหาสาระเดียวกันไดไมเทากัน จุดประสงคของการใชสื่อ
การสอนก็เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองพัฒนาและเลือก
ส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามสถานการณน้ัน เพ่ือทราบวาสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีคุณคา
หรือไม ระดับใด 
              สรุปไดวา  การหาประสิทธิภาพส่ือการสอน  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการผลิตส่ือ 
การสอนทําใหทราบวาสื่อการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีจุดเดนจุดดอยอยางไร ชวยใหบรรลุ
จุดประสงคของการสอนมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ เพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาให
มีประสิทธิภาพตอไป 
  ข้ันตอนการหาประสทิธิภาพ 
   การทดสอบหาประสิทธิภาพเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหทราบวาเม่ือใช
ส่ือกับนักเรียนแลวเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

     ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (2528: 214 – 215) ไดกลาวถงึข้ันตอนการทดสอบ
หาประสิทธิภาพของสื่อวาจะตองนําไปทดลองใช (Try out) เพ่ือปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลอง
สอนจริง (Trial run) เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมาก
หรือใชสอนในชั้นเรียนตามปกติได การทดลองมีข้ันตอนดังนี ้
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    1.  ทดลองกับผูเรียนแบบเดี่ยว โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ซ่ึงมีระดับ
ความรูความสามารถออน ปานกลางและเกงคํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

       2.  ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม ตั้งแต 6 – 10  คน ท้ังผูเรียนท่ีเกงและออน  
คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

       3.  ทดลองภาคสนาม เปนการทดลองกับนักเรียนท้ังชั้น 40 –100 คน 
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธท่ีไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว ต่ํากวา
เกณฑไดไมเกิน 2.5% 
  เกณฑการหาประสิทธิภาพ 
        การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  เปนการคาดหมายวา   ผูเรียนจะบรรลุ
จุดประสงค  หรือเปล่ียนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจของผูประเมิน โดยกําหนดใหเปนเปอรเซนต
ผลเฉล่ียของคะแนน การทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซนตของ
ผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด น่ันคือ  E1 / E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
    ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ การประเมินพฤตกิรรมตอเนื่อง 
(Traditional Behavior) ของผูเรียน ไดแก การประเมินกิจกรรมกลุม งานท่ีมอบหมายและ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีผูสอนกําหนดไว 
   ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal 
Behavior)  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล 
        เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 294 – 295)  เสนอแนวทางในการหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน โดยถือหลักแบบสมรรถฐาน คือ ถือเกณฑ 90/90  โดยใชสูตร
คํานวณหาประสิทธิภาพ  ดงันี้ 
 

      1001 ×

∑

=
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E  

 

     1002 ×

∑

=
B
N
F

E  

 
 โดยที่ E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน  คือ เปน 
      รอยละจากการทําแบบฝกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
   E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธพฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวผูเรยีนเปน 
      รอยละ จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบ 
      กิจกรรมหลังเรียน 
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                  ∑ x  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดและ/หรือ 
       การประกอบกิจกรรมการเรียน 
   ∑F  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากทดสอบหลังเรียนและ/หรือ 
                                        การประกอบกิจกรรมการเรียน 
   N  แทน จํานวนผูเรียน 
   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 
   B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือกิจกรรม 
       หลังเรียน 
 หากผูเรียนไดคะแนนไมถึงเกณฑท่ีตั้งไว จะตองแกไขปรับปรุงชุดการสอนนั้นแลวหา
ประสิทธิภาพใหมอีกคร้ัง ถายังไดผลต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไวก็ตองปรับปรุงแกไขอีกจนกวาจะไดผล
ตามเกณฑท่ีตั้งไว 
 นอกจากนี้ อรพรรณ  พรสีมา (2530: 129 – 130) เสนอแนวทางการกําหนดเกณฑ
ความสัมพันธระหวางผลลัพธรวมและผลลัพธเฉพาะจดุมุงหมายเปนการประเมินผลพฤติกรรม
ข้ันสุดทาย โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหลังเรียน  เกณฑท่ีใชคือ E1  / E2  อาจเทากับ  80/80   
หรือ 90/90 หรืออ่ืนๆ อีกก็ได แตถากําหนดเกณฑไวต่าํเกินไป อาจทําใหผูใชบทเรียนไมเชื่อ
คุณภาพของบทเรียนการหาคา E1  และ E2  อาจใชวธิีการคํานวณหาคารอยละโดยใชสูตร
ตอไปน้ี 
    

    1001 ×=
A
XE  

 
  โดยท่ี   E1     แทน  คาประสิทธิภาพของผลลัพธรวม  โดยคิดเปนรอยละ 
    X    แทน   คะแนนสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมด 
    A     แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
 

    1002 ×=
P
FE  

 
  โดยท่ี   E2     แทน  คาประสิทธิภาพของผลลัพธเฉพาะจดุมุงหมาย โดยคิด 
        เปนรอยละ 
    F     แทน   คะแนนสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมด 
        ในแตละจุดมุงหมาย 
    P     แทน       คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนในแตละจุดมุงหมาย 
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 นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบประสิทธิภาพ โดยอาศัยเกณฑพัฒนาของผูเรียน  
กลาวคือ  การทดสอบความกาวหนาของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาบทเรียนหรือชุดการสอน    
โดยพิจารณาจากความแตกตางระหวางคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน และ
พิจารณาผูเรียนความกาวหนาเพียงใด หรือกาวหนาอีกนัยหนึ่ง คือ ความแตกตางระหวาง
คะแนนท้ังสองชุดนั้นมีนัยสําคัญท่ีระดับใด ระดับนัยสําคัญท่ีจัดวาใชไดตองไมต่ํากวา 0.5  
โดยใชสูตร  ดงัตอไปน้ี 
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 เมื่อ  t  แทน   คําท่ีใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
   D  แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   N  แทน จํานวนคู 
   D∑  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 
       เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบ 
       กอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
   2D∑  แทน  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจาการเปรียบเทียบ 
       กันเปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน 
       กับการทดสอบหลังเรียน 
   df     =  N – 1 

 

 นําคาท่ีไดจากการคํานวณไปตรวจสอบในตารางการทดสอบ (t-test) ถาคาท่ีไดจาก
การคํานวณมากกวาคาท่ีไดจากตาราง ยอมแสดงวาการสอนหรือสื่อน้ันมีคุณภาพ และชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริง (อรพรรณ  พรสีมา.  2530: 129 – 130) 
 ดังนั้น  สรุปไดวาการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน จึงตองมีเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพซึ่งมีแนวทางในการประเมินท่ีหลากหลาย เชน มีการใชเกณฑความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการกับผลลัพธ บางแนวการประเมินใชการหาความสัมพันธระหวางคะแนน
ทดสอบกอนและหลังเรียนโดยเฉลี่ยคะแนน ซ่ึงการจะเลือกแนวคิดใดในการกําหนดเกณฑการ
หาประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูกับความสอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการใชชุดการเรียนแตละ
ประเภท 
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  การยอมรับประสิทธิภาพ 
   อธิพร  ศรียมก (2525: 252) กลาววา ชุดการเรียนท่ีผานกระบวนการทดสอบ
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนนั้น ตั้งแตการทดลองแบบเดี่ยว  แบบกลุมยอย  และแบบกลุมใหญ  
แลวนําผลคะแนนมาเทียบคาระหวางผลของประสิทธิภาพ  กับเกณฑท่ีตั้งไว เพ่ือดูวาจะยอมรับ
ประสิทธิภาพหรือไม การยอมรับประสิทธิภาพ   ใหถอืคาแปรปรวน 2.5 – 5 %  น่ันคือ 
ประสิทธิภาพของเครื่องมือไมควรต่ํากวาเกณฑเกินกวา 5% แตโดยปกติจะกาํหนดไว 2.5 % 
ตัวอยางเชน เราตั้งเกณฑประสิทธิภาพไว 90/90  เม่ือทดลองแบบกลุมใหญ แลวปรากฏวาชดุ
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 87.5/87.5 %  กลาวคือ ต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไวแตเราก็ยอมรับไดวา 
ชุดการสอนท่ีเราสรางข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพยอมรับได 
   ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (2528: 215) ไดเสนอเกณฑการประเมินประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนท่ีผลิตไดน้ัน กําหนดได 3 ระดับ คือ 
   1.  สูงกวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนสงูกวาเกณฑท่ีตั้งไว มีคา
เกิน 0.25 % ข้ึนไป 
                 2.  เทาเกณฑ เม่ือประสิทธภิาพของชุดการสอนเทากับเกณฑท่ีตั้งไวหรือสูง
กวาเกณฑแตไมเกิน 2.5 %  
                 3.  ต่ํากวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนต่าํกวาเกณฑ แตมีคา 
ไมต่ํากวาเกิน 0.25 % ถือวายังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเปนการตรวจสอบหรือ
ทดสอบคุณภาพของชุดการเรียนท่ีสรางขึ้น โดยมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานขึ้นมาสําหรับ
ทดสอบ ซ่ึงจะทําใหทราบไดวา ชุดการเรียนท่ีเราสรางขึ้นเปนไปตามจุดมุงหมายที่สรางขึ้น
หรือไม มีผลตอผูเรียนมากนอยอยางไร 
 ประโยชนของชุดการเรียน 
  วาสนา  ชาวหา (2522: 139 – 140) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของชุดการเรียนไววา 
   1.  นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพัง เปนกลุมหรือรายบุคคลโดยไมตอง
อาศัยครูผูสอนและเปนไปตามความสามารถของนักเรียน ในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไม
ตองกังวลวาจะตามเพื่อนไมทัน หรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 
   2.  นักเรียนสามารถนําไปเรียนท่ีใดก็ไดตามความสะดวก 
   3.  แกปญหาการขาดแคลนครูได ในบางโอกาสอาจใชชุดการเรียนนี้กับ
นักเรียนเนื่องจากครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนไมได 
   4.  ฝกนักเรียนใหเรียนรูโดยการกระทําท่ีนอกเหนือไปจากสภาพการณใน 
ช้ันเรียนปกตท่ีิปฏิบัติอยูเปนประจํา  เปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนอยาง
กวางขวางและเปนการเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา 



 23

  วีระ  ไทยพาณิช (2529: 137) กลาววา เมื่อนําชุดการเรียนมาใชจะทําใหมี
ประโยชน  ดงันี้ 
   1.  เปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักทํางานรวมกัน 
   2.  เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมท่ีเขาชอบ 
   3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดกาวหนาไปตามอัตราศักยภาพความสามารถของ 
แตละคน 
   4.  เปนการเรยีนท่ีสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
   5.  มีการวัดผลตนเองบอยๆ ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนเองและ 
สรางแรงจูงใจ 
   6.  นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองและมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
   7.  เปนการเรยีนรูชนิด Active ไมใช  Passive 
   8.  นักเรียนจะเรียนท่ีไหน เมื่อไรก็ไดตามความพอใจของนักเรียน 
   9.  สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหวางนักเรียนและครู 
  วราภา  โพธิสทัธา (2532: 17 – 18) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไววา 
   1.  เปนรูปแบบของการเรียนท่ีสอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคล              
นักเรียนแตละคนจะเปนตามระดับความสามารถ ความสนใจและความพรอม อัตราความเร็วชา
ในการเรียนเปนเรื่องเฉพาะบุคคล 
   2.  เนื่องจากนักเรียนตองกระทํากิจกรรมทุกข้ันตอนดวยตนเอง ตั้งแตการ
ทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียนและการทดสอบหลังเรียน จึงทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง 

   3.  เปนเคร่ืองกระตุนและคงไว   ซ่ึงความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
เนื่องจากมีสิ่งเราท่ีนักเรียนจะตองตอบสนอง และหลังจากการตอบสนองจะไดรวมผลของการ
กระทําทันทีจึงทําใหบทเรียนนาสนใจและนาติดตาม นอกจากนี้ยังเปนการลดความตึงเครียด 

ในการเรียนเพราะเมื่อตอบผิดก็ไมมีใครรู และไมถูกลงโทษ 
   4.  ชวยใหนักเรียนปลอดจากอารมณของครู 

   5.  เม่ือครูเปล่ียนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูประสานงาน ผูช้ีแนะและ 
ใหคําปรึกษา ทําใหครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนแตละคนไดมากข้ึน และมีเวลาในการปรับปรุง 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
   6.  ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 
   7.  ชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดด ี เน่ืองจากมีทิศทางในการเรียนและ
การวัดท่ีแนนอน มีการเสรมิแรงเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งนักเรียนมีโอกาสประยุกตใชสิ่ง
ท่ีตนไดเรียนรูมาแลว 
  แฮริสเบอรเกอร (สุนทรี  หิมารัตน.  2533: 42; อางอิงจาก Harrisberger.  1973: 
201 – 205) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนไว  5 ประการ คือ 
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   1.  นักเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหน
หลังจากนั้นก็จะเริ่มตนเรียนในสิ่งท่ีตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งท่ี
นักเรียนเรียนรูแลว 
   2.  นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนท่ีไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไม
จํากัดเปนเรื่องของเวลาหรือสถานที่ 
   3.  เม่ือเรียนจบแลวนักเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันที เม่ือไรก็ไดและ
ทราบผลการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 
   4.  นักเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับครูมากข้ึน เพราะนักเรียนเรียนดวย
ตนเอง ครูมีเวลาใหคําปรึกษากับนักเรียนท่ีมีปญหาในขณะใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
   5.  นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นข้ึนอยูกับความสามารถของนักเรียนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับนักเรียนไมสําเร็จ แตจะให
นักเรียนกลับไปศึกษาในเรือ่งเดิมนั้นใหม จนกวาผลการเรียนจะไดตามมาตรฐานตามเกณฑท่ีตั้ง
ไว 
  กรินวอลด (Grinewald.  1975: 39) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนวา 
   1.  นักเรียนท่ีใชชุดการเรียนดวยตนเองจะมีโอกาสศึกษาจากวัสดุประเภท
ตางๆ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีประสบการณในหัวขอน้ันกวางขวาง 
   2.  นักเรียนเห็นคุณคาความจําเปนของวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน และ
พยายามที่จะศึกษาพิจารณาผลการเรียนของตนเองวารูส่ิงใดบาง  จะตองศึกษาเพิ่มเติมอะไรอีก 
   3.  สีสันตางๆ และอุปกรณท่ีแปลกๆ จะชวยดึงดดูความสนใจของนักเรียน 
ทําให นักเรียนไมเบ่ือ 
   4.  ชุดการเรยีนจะมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนแหลง
วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจะตองศึกษาเพิ่มเตมิ  เชน  หองสมุด  เปนตน 
   5.  กิจกรรมใดที่นักเรียนทําไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคแลว ยอมกอใหเกิด
ความพอใจแกนักเรียน  อันเปนการเสริมแรงใหนักเรียนอยากศึกษาหรือกระทํากิจกรรมอื่น
ตอไป 
  ดังนั้น  ชุดการเรียนมีคุณคาตอการเรียนรูเพราะเปนสือ่ท่ีสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคล นักเรียนจะสามารถรูความสามารถของตนเองไดตลอดเวลาหลังการเรียนดวยชุด
การเรียนซึ่งเปนการกระตุนและพัฒนาการเรียนรู ตองทํากิจกรรมทุกข้ันตอนดวยตนเอง ใช
ความคดิและสติปญญาของตนแกไขปญหาตางๆ ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัย 
ในตนเอง 
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 บทบาทของครูในการใชชุดการเรียน 
  เฟลดฮุสเซน และคนอื่นๆ (Feldhusen and others.  1971: 20 – 21) ไดกลาวถึง
บทบาทของครูในการเรียนเปนรายบุคคลวาควรมีบทบาทดังนี้ 
   1.  เลือกสรร ดดัแปลงหรือปรับปรุง วัสดปุระกอบการเรียนและกิจกรรมให 
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
   2.  คอยแนะนําชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
   3.  ประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม   
การปฏิบัติกิจกรรม 
 ดังนั้น ครูควรปรับปรุงกิจกรรมในชุดการเรียนใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและฝกใหนักเรียน 
มีความรับผิดชอบในการเรียนเปนรายบุคคล  
 1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
          งานวิจัยในประเทศ 

               สุมิตรา  สุประดษิฐ ณ อยุธยา (2539: 96)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดย
ใชชุดการเรียนกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ
ความรับผิดชอบของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 
   เชษฐา  บุญชวลิต (2540: 100) ไดทําการวิจัยเพ่ือสรางชุดการเรียนดวย
ตนเอง เรื่องการใชเครื่องมือวัดไฟฟา วชิา ช 0278  ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นท้ัง 6 ชุด มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 85/85 
   วัลลิมา  สงสวุรรณ (2541: 89) ไดทําการศึกษาผลการใชชุดการเรียนเรื่อง  
การบวกและการลบที่มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง และความคงทนใน 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษา พบวา นักเรียน 
ท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียน  โดยใชชดุการเรียนมีความคงทนใน 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรสงูกวา  นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
แตนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางไมมี
นัยสําคัญ 
   สุภาภรณ  ทิพยสุวรรณ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาชดุการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ผลการศึกษาปรากฏวาชดุ 
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การเรียนวิชาคณิตศาสตร  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอน  โดยใชชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูสูงกวาการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ.05 และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูสูงวาการสอนตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   อุษาวรรณ  ปาลียะ (2544: 98)  ไดทําการพัฒนาชดุการเรียนดวยตนเอง  
วิชาภาษาไทยเรื่องราชาศัพทและคําศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 2  การศกึษาคนควาครั้งนี ้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย
เรื่องราชาศัพทและคําศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90  ผลการศึกษาคนควา พบวา ไดชุดการเรียนดวยตนเองท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไดท้ัง 3 ชุดดังนี้ชุดท่ี 1 เรื่องคําราชาศัพทสําหรับ
พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศมีประสิทธิภาพเปน 93/91 ชุดท่ี 2 เรื่องศพัทสําหรับ
ภิกษุ มีประสทิธิภาพเปน 91/90 ชุดท่ี 3 เรื่องถอยคําสําหรับสุภาพชน มีประสิทธิภาพเปน 
96/94 
   สุพัตรา  ชื่นเจริญ (2546: 69) ไดทําการพัฒนาชดุการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนบทรอยกรอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 การศึกษา
คนควาคร้ังนี ้  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ  ของชุดการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย   เรื่องการเขียนบทรอยกรอง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการศกึษาคนควา พบวา ไดชุดการเรียนดวยตนเองที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดมีประสิทธภิาพเปน 95.22/94.80 ซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวคือ 85/85 
   งานวิจัยตางประเทศ 

                   บรูซ (Bruce. 1972: 429 – A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา 
พบวา การสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบ
ธรรมดา 
   คูดน ี(Cudney.  1975: 26)  ไดศึกษาผลของการใชชุดการเรียนดวยตนเอง
เพ่ือฝกทักษะการพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร  การวิจัยน้ีกระทํากับกลุมทดลองจํานวน  
25 คน จากนกัศึกษาทั้งหมด 100 คน ซ่ึงใชเวลาในการเรียนนอกเวลาสัปดาหละ 4 วัน โดย 
การเรียนกับชุดการเรียนดวยตนเองเปนเวลา 56 ช่ัวโมง ปรากฏวา ผลการเรียนไดรับผลดี
เทากับกลุมท่ีเรียนตามปกติเวลาเปนเวลาสองภาคเรียน 
   บรอวเลย (Brawlay.  1975: 4280 – A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของ 
การใชสื่อการเรียนแบบส่ือประสมสอนเร่ืองการบอกเวลากับเด็กเรียนชา  กลุมตัวอยางไดจาก 
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การสุมเด็กท่ีเรียนชาโดยใชแบบสอบถาม ผลปรากฏวากลุมทดลองที่ใชชุดการเรียนบอกเวลา 
ตอเนื่องบรอวเลยมีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุมท่ีไมใชชุดการเรียน 
   ไบรแอน และสมิท (Bryan and Smith.  1975: 24 – 25) ไดกลาวถึง
ผลการวิจัยการใชชุดการเรยีนดวยตนเอง ท่ีมหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา ในวิชาประวตัิศาสตร
ศิลปะ ใชการทดลอง 3 ภาคเรียน  ผลปรากฏวาผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงข้ึนกวาเดิม
รอยละ 95 มีความสนุกสนานในการเรียนเพ่ิมข้ึน และรอยละ 74 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียน
มากกวาการเรียนแบบปกติ 
   ฌอ (Show.  1978: 5227 – A) ใชชุดการเรียนจํานวน 11 ชุดในการศึกษา 
ผลการใชหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการทางวิทยาสาสตรท่ีมีความสามารถตอการแกปญหาเปน
เวลา 6 เดือนหรือ 24 สัปดาห  โดยกลุมควบคุมและกลุมทดลองใชเรียนในเรื่องเดียวกันแตกลุม
ควบคุมจะไมเนนทักษะการแกปญหา  พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการแกปญหาของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถ
ดานทักษะกําหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการแปลความหมายขอมูลและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ดีข้ึนยกเวนทักษะการตั้งสมมติฐาน 
 จากงานวิจัยท้ังในและตางประเทศจะเห็นไดวา  งานวิจัยท่ีทําการพัฒนาชุดการเรียน
ดวยตนเองจะไดชุดการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑและสามารถนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนไดจริง   นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน  โดยใชชุดการเรียนและยังมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงข้ึน และชุดการเรียนสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนดวย 
  
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนอาน 
 2.1  หลักสูตรการสอนภาษาไทย 
  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางมี
ลักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและมาตรฐานการ
เรียนรูชวงช้ัน แบงออกเปน 4 ชวงชั้น  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยูในชวงช้ันท่ี 3  ได
กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้ท่ี 3 แบงออกเปน  5 สาระ ไดแก สาระ
การอาน  สาระการเขียน  สาระการฟง การดูและการพูด สาระหลักการใชภาษา  สาระวรรณคดี
และวรรณกรรม  โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูการอานไววา  นักเรียนตองสามารถแสดง
ความคดิเห็นเชิงวิเคราะหจากเรื่องท่ีอาน  ประเมินคาท้ังขอดีและขอดอยอยางมีเหตุผลโดยใช
แผนภาพความคิด  และกระบวนการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย พัฒนาความสามารถในการ
อาน เลาเรื่อง ยอเรื่อง ถายทอดความรู ความคิดจากการอาน ไปใชเปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวติและใชการอานในการตรวจสอบความรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปวิชาภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  สาระการอาน กลาววา  ผูเรียนตองสามารถแสดงความคดิเห็น 
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เชิงวิเคราะห และประเมินคาเร่ืองท่ีอานอยางมีเหตุผลดวยการพูด การเขียนและการตอบ 
(กรมวิชาการ.  2546: 3) 
 2.2  เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 
  ความหมายของการอาน 
   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546)  กลาววา การอานเปน
กระบวนการรับสาร เร่ิมจากการเห็นตัวอักษร ลําดับตอไปจะเปนการแปลความหมายขอ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีมีการบันทึกไว การแปลความจากการอานตองมีความเขาใจ การ
ประเมินคาและการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง การอานเปนการแปลความหมายของตวัอักษร 
ท่ีอานออกมาเปนความรู  ความคิด  และเกิดความเขาใจในเรื่องราวท่ีอาน  และสามารถนํา
ความรูความคิด หรือสาระจากเรื่องราวท่ีอานไปใชใหเกิดประโยชนได  
   ประเทิน  มหาขันธ (2530) กลาววา  การอานเปนกระบวนการในการแปล
ความของตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีมีการบันทึกไว รวมถึงการทําความเขาใจความหมายเรื่อง 
ท่ีอานซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดความคดิรวบยอดหรือจิตนาการได 
   เสาวลักษณ  รัตนวชิช (2534: 5) กลาววา การอานเปนทักษะดานภาษา 
ท่ีเก่ียวของกับการรับรูทีมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ  ท่ีเปน
รากฐานในการเรียนแตละสาขาวิชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณและความ สามารถ
ของแตละคน เปนทักษะท่ีสามารถนําไปเชื่อมโยงกับทักษะอื่นไดเพราะผูอานสามารถนําขอมูล 
ท่ีอานไปใชประโยชนในการสื่อสาร เชน การพูดถายทอดความรูใหผูอ่ืนฟง  การเขียนตําราหรือ
เรื่องราวใหผูอ่ืนรับรูได   
   สมิท (Smith.  1967: 11) ไดนิยามการอานไววา เปนคําพูดท่ีไดถูกบันทึก 
เก็บไว  ซ่ึงบุซและเฮิบ-เนอร (Bush and Huebner.  1970: 254 ) กลาวถึงการอานวา  เปน
กระบวนการของการตีความจากตัวอักษรเปนกระบวนการที่ซับซอน สิ่งสําคัญของการอานคือ
ความหมายและความหมายไมไดอยูกับตัวอักษรนั้นแตเปนผลที่เกิดจากตวัอักษรซึ่งกระตุน
ความคดิของผูอานใหสรางความคดิรวบยอดหรือภาพตางๆ ข้ึน กระบวนการท่ีจะไดความหมาย
ใหมน้ี เกดิจากการที่ผูอานใหความหมายกับตัวอักษร นอกจากนี้ การอานยังเก่ียวกับการตีความ  
การคิด จุดประสงคของผูอานและการเรียบเรียงสิ่งท่ีอาน 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (สํานักราชบัณฑิตยสถาน.  2539: 941) 
ไดใหความหมายไววา อาน หมายถึง วาตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือหรือดูหรือ
เขาใจความหมายจากตัวหนังสือ สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือใหเขาใจ 
 จากความหมายของผูอาน สามารถสรุปไดวาการอาน คือกระบวนการแปลความหมาย
จากตัวอักษร  สัญลักษณ คํา  วลี  และประโยคจากการสื่อความหมายของผูเขียนถึงผูอาน  โดย
ผูอานตองแปลความหมายออกมาเปนความคิดอยางมีเหตุผล  ตีความจากตัวอักษรหออกมา
เปนความคดิโดยอาศัยประสบการณเดิมของผูอาน  เพื่อนําความคิดท่ีไดไปใชประโยชนตอไป 



 29

 ความสําคัญของการสอนอานวิชาภาษาไทย 
  สนม  ครุฑเมือง (2523: 3) ไดสรุปความสําคัญของการสอนอานวิชาภาษาไทยไว
ดังนี ้
   1.  ชวยใหเกิดความเขาใจในการติดตอส่ือสารระหวางคนในชาติ 
   2.  การสอนอานวิชาภาษาไทย  ชวยในดานความเจริญงอกงามของนักเรียน  
ทําใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ มีความเจริญงอกงามดานจิตใจดวยความสามารถนํา
ความรูท่ีไดจากการอานไปเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ในสาขาวิทยาการอื่นๆ  
   3.  ชวยใหผูอานไมตกเปนเหย่ือของบุคคล ซ่ึงแสวงหาผลประโยชนจากการ
โฆษณาชวนเชื่อ 
 นอกจากนี้ประสบการณท่ีไดจากการอาน  สามารถนํามาแกปญหาชีวิตไดโดยทําให
เปนผูท่ีสามารถเขาใจสภาพเหตุการณท่ีเผชิญไดอยางรวดเร็วและสามารถแกไขเหตุการณได
ทันทวงทีเพราะปญหาบางอยางอาจนําประสบการณจากการอานมาชวยแกไขปญหาได 
 2.3  ความมุงหมายในการสอนอานวิชาภาษาไทย 
  สนิท  ตั้งทวี (2531: 30) มีความเห็นวาการสอนอานภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษา  
ครูควรฝกใหนักเรียนไดรูจักจับใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานไดอยางรวดเร็ว ดวยการใชสายตา
ท่ีแมนตรงใหรูจักวิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานไดอยางมีข้ันตอนและสามารถนําความรูจาก
การอานนั้นไปใชใหเกดิประโยชนตอการพูดและการเขียนไดดีในโอกาสตอไป 
  ประภาศร ี สหีอําไพ (2524: 331) กลาวถึง จุดมุงหมายของการสอนอาน 
วิชาภาษาไทย ไวดังนี้คือ  
   จุดมุงหมายของการอานในใจ  เพ่ือรับรูเรื่องท่ีอานสามารถสรุปใจความสําคัญ
ของเรื่องไดถูกตองรวดเร็วเขาใจมโนทัศน หรือความคดิรวบยอด โดยการเขียนหรือบอกก็ได 
ตีความหมายของคําและขอความไดตามวตัถุประสงคของผูเขียน  อภิปรายความรูสึก  ความคดิ
ของตนตอเร่ืองอยางมีเหตุผลตามเกณฑ การวิจารณหนังสือ เพ่ิมพูนความสามารถในการอาน
สรางอุปนิสัยและและทัศนคติตอการอาน 
   จุดมุงหมายของการอานออกเสียง  เพ่ือประโยชนในการใชเสียง  ในการฝก 
ใชเสียงส่ือสารเรื่องท่ีอานใหแกผูฟง  ทําใหขยายรูไดท่ัวถึงและกอใหเกิดความเพลิดเพลินท้ัง
ผูรับสารและผูสงสารการเขาใจและการจําความหมายในดานของผูสงสารจะไดรับนอยกวาการ
อานในใจเพราะตองคํานึงถงึการออกเสียงไปดวย การสอนศัพททุกคําอยางละเอียดอาจทําให
เบ่ือหนายและขัดจังหวะในการอานทําใหรสของคําและความลดนอยลงไป 
   จุดมุงหมายของการอานทํานองเสนาะ  เพ่ือไดรับรสไพเราะของวรรณคด ี
ฝกการเอ้ือนทํานองเสนาะดวยเสียงไพเราะ มีทวงทํานองและลีลาถูกตองทําใหผูฟงซาบซึ้ง 
 สรุปไดวา  ความมุงหมายในการสอนอานวิชาภาษาไทยนั้น มี 3 จุดมุงหมาย คือ  
การอานในใจ  การอานออกเสียงและการอานทํานองเสนาะ  ซ่ึงความมุงหมายในการสอนอาน 
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ในแตละอยางนั้นมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูอานเอง 
 2.4 การอานเชิงวิเคราะห 
  ความหมายของการอานเชิงวิเคราะห 
   กรมวิชาการ (2544: 208) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไววา 
เปนการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดใหไดความครบถวน แลวจึงแยกแยะใหไดวาสวน
ตางๆ น้ันมีความหมายและความสําคัญอยางไรบาง   แตละดานสัมพันธกับสวนอ่ืนๆ อยางไร 
   ชวาล  แพรัตกุล (2520: 257)  ใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไววา 
คือ ความสามารถในการแยกสิ่งสําเร็จรูปออกเปนสวนยอยๆ  ตามหลักการและกฎเกณฑ 
ท่ีกําหนดใหเพ่ือคนหาความจริงตางๆ ท่ีซอนแฝงอยูภายในเรื่องนั้น 
   ประเทิน  มหาขันธ (2530: 173) ใหความหมายไววา การอานเชิงวิเคราะห 
คือ การคิดอยางรอบคอบ โดยใชวิจารณญาณ ในการตัดสินความคดิของผูเขียนวาเปนไป 
ในลักษณะใดมากกวาการที่จะเห็นดีเห็นชอบไปกับความคิดของผูเขียนโดยสิ้นเชิง 
 จากความหมายของการวิเคราะหขางตนพอจะสรุปไดดังนี้ การอานเชิงวิเคราะห  คือ  
การอานดวยความพินิจพิจารณา ไตรตรอง แยกแยะหาเหตุผล เปรยีบเทียบและสรุปเรื่องท่ีอาน
พรอมท้ังแสดงความคิดเหน็จากเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล 
 2.5 ความหมายและความสําคัญของการอานเชิงวิเคราะห 
           กรมวิชาการ (2542: 12)  ไดกําหนดจุดเนนของการเรียนการสอนในคูมือ  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 วาสิ่งท่ีตองคํานึงถึงคอืการจัดสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สิ่งท่ีตองคํานึงถึงความมุงหวังใหนักเรียนนําความรูความสามารถ
ไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง  สื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ครูตองเปล่ียนพฤติกรรมการสอนดวยการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ดาน คือ ความรูทักษะกระบวนการและคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  และฝกใหผูเรียนมีนิสัยและการใชกระบวนการในการแสดงออกทุกดาน 
การวิเคราะห วิจารณ  เปนทักษะกระบวนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งใน 9 ข้ันตอน  คือ 
   1.  ตระหนักในปญหาและความจําเปน 
   2.  คิดวิเคราะหวิจารณ 
   3.  สรางทางเลือกอยางหลากหลาย 
   4.  ประเมินและเลือกทางเลือก 
   5.  กําหนดและลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ 
   6.  ปฏิบัติดวยความชื่นชม 
   7.  ประเมินระหวางปฏิบัต ิ
   8.  ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ 
   9.  ประเมินผลรวมเพ่ือใหเกิดความภูมิใจ 
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 จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นวา  ความสามารถในการวิเคราะหกับสิ่งท่ีอานเปนสิ่ง 
ท่ีจําเปนตอบุคคลทุกระดับ  เพราะการวิเคราะห วิจารณ เปนทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญในการ
ดําเนินชีวิต 
 2.6 หลักการสรางคําถามและการประเมินการอานเชิงวิเคราะห 
              ชวาล  แพรัตกุล (2520: 259)  กลาวถึง ความสามารถในการเรียนรูส่ิงตางๆ  
ของมนุษยแสดงออกมาไดหลายทาง โดยมีเครื่องมือหลายชนิดท่ีใชในการวัดตามแตละ
จุดประสงคของการวัดในการเรียนรูโรงเรยีนหรือสถาบันการศึกษา  จึงนิยมใชแบบทดสอบ
หลายแบบ มีการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน ฉะนั้นแบบทดสอบจึงมีความสําคัญ 
ในการเปนเครื่องมือคนควาพัฒนาความสามารถของผูเรียน  การอานเชิงวิเคราะหการฝก  ให
นักเรียนรูจักคิดและตอบคําถามชนิดนี้ได 
  ชวาล  แพรัตกุล (2520: 259) ไดแบงชนิดของการวิเคราะหออกเปน 3 ชนิด คือ 
   1.  การวิเคราะหหาความสาํคัญเปนการคนหาลักษณะที่เดนชัดของเรื่อง 
แบงออกเปน 3 ชนิด 
    1.1  คําถามวเิคราะหชนิดเปนความสามารถขั้นตน ในการวิเคราะหเปน
คําถามที่ใหนักเรียนแจงบอกชนิด  ลักษณะ  ประเภทของขอความ  เรื่องราว วตัถุส่ิงของ  
เหตุการณและการกระทําตางๆ ตามกฎเกณฑและหลักการใหมท่ีกําหนดใหดังตวัอยาง 
     คําถาม : การทดลองนี้เปนลักษณะใด 
     คําตอบ : เช่ือได   นาสงสัย  ยังไมรัดกุม  เปนตน 
    1.2  คําถามวเิคราะหสิ่งสําคัญ เปนคําถามท่ีใหคนหาสิ่งท่ีมีความหมาย
สําคัญของเรื่องราวในแงมุมตางๆ กอนใหจับใจความสําคัญท่ีเปนเนื้อหาสาระ และแกนสารของ
เรื่องราวใหวิเคราะหหาผลลัพธ  ผลสรุป ความเดนชัดท่ีมีคุณคาและความดอยท่ีไรสาระหรือส่ิง 
ท่ีมีอิทธิพลท้ังโดยตรงและโดยออมตอเรื่องนั้นในทางใดทางหนึ่ง คําถามชนิดนี้เปนท่ีตองการ
ของการศึกษาทุกระดับ เพราะตองการทราบวาผูเรียนสามารถจับจุดสําคัญของเรื่องนั้นๆ ได
หรือไมหรือมีความสามารถที่จะคนหาส่ิงเหลานี้ไดดีเพียงใด  ดังตัวอยาง 
     คําถาม : ขอความนี้กลาววาสิ่งใดสําคญัท่ีสุด 
     คําตอบ : ความเพียร  ความซื่อสัตย ความขยัน ความอดทน เปนตน 
    1.3  คําถามวเิคราะหเลศนยั  เปนคําถามที่ฝกใหเปนคนมีไหวพริบ  
รูทันคนทันเหตุการณ 
                  2.  การวิเคราะหหาความสมัพันธเปนการคนหาความเกี่ยวของระหวาง
คุณลักษณะสําคัญใดๆ ของเร่ืองราวและสิ่งตางๆ เพ่ือใหรูวาอะไรเกี่ยวของกับสิ่งใดแบงเปน 
8  ลักษณะดังนี้ 
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    2.1  ความสัมพันธตามกัน ไดแก สิ่งของสองส่ิงข้ึนไปท่ีเปล่ียนแปลงและ
สามารถนําการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มาตั้งกฎเกณฑหรือกําหนดแนวโนมทําลายลวงหนาได เม่ือ
เขียนคําถาม  ใหวิเคราะหหาความสัมพันธตามกันของเร่ืองใดๆ มักใชสํานวนวา 
     2.1.1  คํากลาวใดสอดคลองกับเรื่องนี้ 
     2.1.2  สิ่งใดจะเกิดตามมา  เปนตน 
    2.2  ความสัมพันธกลับกัน   ไดแก  ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงจํานวนและขนาด
ตรงกันขาม  เม่ือถามแบบไมมีความสัมพันธกันมักจะเขียนถามวา 
     2.2.1  สิ่งใดไมเก่ียวของกับเรื่องนี้ 
     2.2.2  สิ่งใดไมสอดคลองกับเรื่องนี้  เปนตน 
    2.3  ความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนยอย เปนการหาความ
เก่ียวของระหวางสวนยอยๆ ดวยกันเองในแงมุมตางๆ  เชน 
     2.3.1  โคลงบทที่ 2  เกี่ยวของอยางไรกับบทแรก 
     2.3.2  วรรคที ่2  มีความสมัพันธกับวรรคที่ 3  อยางไร 
    2.4  ความสัมพันธระหวางสวนยอยกับเรื่องท้ังหมดมักเขียนคําถาม
สัมพันธระหวางตอนใดตอนหนึ่งของเร่ืองน้ันกับเนื้อความทั้งหมดมักจะเขียนถามวา 
โคลงบทที่ 3  เก่ียวของกับโคลงทั้งบทอยางไร 
    2.5  ความสัมพันธระหวางหลายๆ สวนยอยกับเรื่องท้ังหมด  คําถามชนิด
น้ีตองการใหคนหาวามีสวนยอยใดบาง และมีสิ่งใดบางที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องน้ัน 
    2.6  ความสัมพันธระหวางเรื่องกับเรื่อง  เปนคําถามที่ใหคนหาความ
เก่ียวของระหวางเรื่องราวท้ังหมด  2  เรื่อง หรือมากกวาโดยจะถามใหพิจารณาในแงความ
สอดคลอง ขัดแยง หรือไมเก่ียวของก็ได 
    2.7  คําถามกลับ  เปนคําถามที่ใหบอกตําแหนงของความสัมพันธท้ัง 
7 ลักษณะขางตนวาอยูตรงสวนไหนของเร่ืองนั้นๆ 
   3.  วิเคราะหหาหลักการ คือ การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของ  
เรื่องราวและการกระทําตางๆ  วธิีคนหาหลักการของเรื่องราวและสิ่งสําเร็จรูปใดๆ จะตองเริ่มตน
ดวยการยกส่ิงสําเร็จรูปนั้นออกมาเปนสวนยอยกอน เพ่ือตรวจดวูาสวนยอยน้ันทําหนาท่ีและมี
ความสําคัญอะไรบาง  จากนั้นก็พยายามคนหาวาแตละสวนยอยเหลานั้นสามารถทํางานรวมกัน
หรือเกาะกลุมกันเปนเรื่องเปนระบบอยูไดก็เพราะมีกฎเกณฑหรือหลักการซึ่งตองอาศัย
ความสามารถทั้งการวิเคราะหความสําคญัและความสมัพันธรูปแบบการวิเคราะหหลักการ 
 2.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอานเชิงวิเคราะห 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อภินัน  อรกุล (2543: บทคัดยอ) ไดศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการ 
อานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยการสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
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และวิธีสอนปกติพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
ท่ีสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 
                  จีรัณดา  ก้ัวพิสมัย (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผน 
การสอนการอานเชิงวิเคราะห วชิาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษา พบวา แผน 
การสอนการอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
83/83.29 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.61 แสดงวา ผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 61 
  งานวิจัยตางประเทศ 
     ชีโรตา (Sirota.  1971) ศึกษาเรื่องการจัดโปรแกรมการอานหนังสือวาจะมีผล
ตอประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนหรือไม จากการศึกษาพบวาโปรแกรมการอานที่ครูจัด
ใหนักเรียนแตละคนมีผลตอประสิทธิภาพการอานของนักเรียน กลาวคือนักเรียนจะอานหนังสือ
มากข้ึนและอานไดดีข้ึน 
   เดวิดสัน (Davidson.  1971) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคําถามของครู 
กับคําตอบของนักเรียนในขณะที่มีกิจกรรมการอานแบบธรรมดาและแบบที่ใชความคิดในขณะ 
ท่ีอานปรากฏวา นักเรียนท่ีอานโดยการถูกฝกใหคดิอยูเสมอนั้น จะตอบคําถามในเชิงวิจารณ 
และพอใจท่ีจะแสดงความคดิเห็นของตนออกมา สวนนักเรียนท่ีเรียนดวยการอานแบบธรรมดา
ไมคอยใหความลึกซึ้งนักและมีแนวโนมจะตอบคําถามแบบไมมีความคิดเชิงวิจารณอีกท้ังไมคอย
แสดงความคดิเห็นของตนออกมา 
   แบลรและราทส (Blair and Rathes.  1978: 29 – 31) ไดทําการศึกษา 
ความเขาใจในการอานที่มีการวินิจฉัยโดยไมตองใชเหตุผล  จุดมุงหมายเพื่อความแตกตางของ
ความเขาใจในการอานระหวางการระลึกได การวินิจฉัยข้ันตนและการวินิจฉัยข้ันสูง กลุมตัวอยาง 
เปนนักเรียนระดับ 5 – 6  ของโรงเรียนแหงหนึ่งในชิคาโกจํานวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช  ไดแก
แบบทดสอบท่ีปรับปรุงใหมระดับกลาง  ผลปรากฏวาคําถามที่วินิจฉัยทําใหนักเรียนมีคะแนนต่ํา
กวาคําถามที่มีความหมายตามตวัอักษร นักเรียนท่ีตอบคําถามท่ีใหวินิจฉัยข้ันตนและข้ันสูงท้ัง  
2 กลุมไมแตกตางกัน 
 จากงานวิจัยท้ังในและตางประเทศจะเห็นไดวาการอานเชิงวิเคราะหมีการจัดการเรียน
การสอนหลายรูปแบบ การจัดเรียนการสอนในงานวิจัยตางๆ พบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ
และสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและยัง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน การสงเสริมใหนักเรียนสามารถอานคิดวิเคราะหไดจะชวยให
นักเรียนมีแนวทางในการคิดอยางมีเหตุผลในการดําเนินชีวติดวย  
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดบัข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
  3.  การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร     
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียน 
สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เขตลาดพราว  แขวง
ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน 18 หองเรียน รวม
นักเรียน 980 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียน 
สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภาคเรียนท่ี 2   
ปการศึกษา 2549  จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนท้ังหมด 50 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) 
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลองเปนเนื้อหาจากหนังสือ  หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร  
บทรอยกรอง  เพลง  และปริศนาคําทาย  โดยพิจารณาความยากงายใหอยูในระดับเดียวกับ
แบบเรียนวิชาภาษาไทย  ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 และมีเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการอาน 
ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544   ไดแก 
  1.  ชุดการเรยีนรูดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  จํานวน  6  ชดุ ประกอบดวย 
   1.1  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากนิทาน 
   1.2  อานเชิงวิเคราะห เนื้อหาจากบทความ 
   1.3  อานเชิงวิเคราะห เนื้อหาจากบทรอยกรอง 
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   1.4  อานเชิงวิเคราะห เนื้อหาจากเพลง 
   1.5  อานเชิงวิเคราะห เนื้อหาจากขาวหนังสือพิมพ 
   1.6  อานเชิงวิเคราะห เนื้อหาจากปริศนา คําทาย 
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถการอานเชิงวิเคราะห 
  3.  แบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับผูเช่ียวชาญ 
 
3.  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2544  เก่ียวความคิดรวบยอด
ในการสอนอาน  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา วิธสีอน และกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.  เลือกบทเรียน  และทําการแบงเนื้อหาออกเปนเนื้อหายอยๆ  สําหรับสรางชุด 
การเรียนดวยตนเอง โดยแบงออกเปน  6  เรื่อง 
  3.1  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากนิทาน 
  3.2  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากบทความ 
  3.3  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากบทรอยกรอง 
  3.4  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากเพลง 
  3.5  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากขาวหนังสือพิมพ 
  3.6  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากปริศนา คําทาย 
 4.  กําหนดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 5. ดําเนินการสรางชุดการเรียนเร่ือง การอานเชิงวิเคราะห ดังนี้ 
  5.1  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหสอดคลองกับข้ันตอนตางๆ ในหลัก 
การสอนวิชาภาษาไทย 
     5.2  กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีกําหนดขึ้น 
     5.3  เขียนคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
     5.4  จัดทําบัตรคําสั่ง เพื่อชีแ้จงรายละเอียดใหผูเรียนทราบวาตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนอยางไร 
     5.5  ทําบัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด บัตรเฉลย
แบบฝกหดั  บัตรแบบทดสอบ  และสื่อตางๆ ท่ีกําหนดไว   
 6.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบจากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 7.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 3ทานตรวจสอบ 
ความถูกตองในดานเนื้อหา  ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมในชุดการเรียนดวยตนเอง 
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และความถูกตองของภาษา   
 8.  ข้ันทดลอง แบงเปน  3 ครั้ง 
  8.1  การทดลองครั้งท่ี 1 โดยการนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรยีนสตรีวิทยา  2 จํานวน  10 คน   แลวนําขอมูลท่ีไดจากผูเรียนมา
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเอง 
    8.2  การทดลองครั้งท่ี 2  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองโดยใช
นักเรียน 50 คน ใหเรียนรูจากชุดการเรยีนดวยตนเอง เม่ือเรียนเสร็จแตละชุดกใ็หทําแบบฝกหัด
หลังเรียน  (E1) และแบบทดสอบวัดความสามารถ (E2) แลวนําคะแนนที่ไดมาหารอยละของ
คะแนนเฉลี่ยเพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
    8.3  การทดลองครั้งท่ี 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  โดยใชกลุม
ตัวอยาง 50 คน ใหเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใชชุดการเรียน 1 ชดุ ตอนักเรียน  
1 คน นักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  เม่ือเรียนจบแตละเร่ืองใหทําแบบทดสอบ 
วัดความสามารถ นําคะแนนที่ไดมาหารอยละของคะแนนเฉลี่ยของของนักเรียนท่ีไดจากการ 
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)   และหารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดจากการ 
ทําแบบทดสอบหลังบทเรียน  และแบบทดสอบวัดความสามารถ ( E2) ของแตละเรื่อง เพื่อหา
แนวโนมของประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห  โดยผูศึกษาคนควา ได
ดําเนินการสราง ซ่ึงมีข้ันตอน  ดังน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัต ิ
  2.  วิเคราะหจุดมุงหมายของรายวิชา และจุดมุงหมายของกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
  3.  ข้ันสราง 
   ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหเปนแบบปร
นัย  4 ตวัเลือก แตละขอจะมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว  โดยสรางใหสอดคลองกับผล 
การเรียนรูท่ีตั้งไวและครอบคลุมเนื้อหาในแตละชุดการเรียนท้ัง 6 ชดุ  แบบฝกหัดจํานวน 120 ขอ  
โดยแยกเปนชุดละ 20 ขอ  แบบทดสอบจํานวน 45 ขอ 
  4.  ข้ันการหาคุณภาพ 
   4.1  นําแบบทดสอบไปตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ความเหมาะสม ของคําถามและความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนน  โดย
ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน  โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง  คาดชันีความสอดคลองท่ีมีระดับ
การประเมิน 3  ระดับ ดังนี้  
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               +1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
        การเรียนรู 
                  0 หมายถึง   ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
        การเรียนรูหรือไม 
     - 1 หมายถึง   แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงค 
        การเรียนรู 
 บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็น  ของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอจากการ
ประเมินผลของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทานและนําคะแนนที่ไดมาหาคาดชันีความสอดคลอง I0C ถา
คาดัชนีความสอดคลอง I0C ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ข้ึนไปแสดงวา ขอคําถาม
น้ันเปนลักษณะของกลุมพฤติกรรมน้ัน ถาขอคําถามนั้นมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5  
ลงมา ขอคําถามนั้นจะตองถูกตดัท้ิงไป หรือปรับปรุงแกไขใหคาดีข้ึน  เพ่ือท่ีจะไดเปนตัวแทน
ของลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมท่ีตองการวัดได 
   4.2  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  ท่ีตรวจแกไขแลว ไป
ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หอง 
นักเรียนจํานวน 50 คน   
   4.3  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห ท่ีนักเรียนทํา
มาตรวจใหคะแนน โดยเกณฑการใหคะแนนแตละขอคือ 
    -  ขอท่ีตอบถูกตอง  ให 1 คะแนน 
    -  ขอตอบผิด  ไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตวัเลือก  ให 0 คะแนน  
   4.4  นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหและใชตารางวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน
(Fan.  1952: 3 – 23) 
    4.4.1  วิเคราะหขอทดสอบรายขอ เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (r)  
ของแบบทดสอบโดยวิเคราะหขอทดสอบรายขอ โดยใชเทคนิค 27% เลือกขอท่ีมีอํานาจจําแนก 
(r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป 
         4.4.2  วิเคราะหขอทดสอบรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p)  
ของแบบทดสอบโดยวิเคราะหขอทดสอบรายขอ เลือกขอท่ีมีคาความยากงาย (p) ตั้งแต  
.20 - .80 ข้ึนไป 
   4.5  คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑท่ีกําหนด ไดท้ังหมดรวมทั้งหมด 120 ขอ  
   4.6  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑท่ีตั้งไวแลว 45 ขอ ไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเคยเรียน  เร่ือง การอาน 
เชิงวิเคราะหน้ีมาแลว จํานวน 50 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ  โดย
ใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร  ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 168 ;
อางอิงจาก Kuder, Richardson) 
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 การสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับผูเชี่ยวชาญ  
  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยมีการประเมิน  2 ดาน  คือ ดานเนื้อหาและดานสื่อ ซ่ึงมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบประเมินเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.  สรางแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ
แบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญดานส่ือ  โดยใชแบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยกําหนดความหมายของคะแนนไว
ดังนี ้
   คะแนน  5   หมายถึง มีคุณภาพระดับดมีาก 
   คะแนน  4   หมายถึง มีคุณภาพระดับด ี
   คะแนน  3   หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
   คะแนน  2   หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
   คะแนน  1   หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
  3.  นําแบบประเมินท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 
  4.  นําแบบประเมินท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน  3 ทาน 
และผูเช่ียวชาญดานสื่อ จํานวน  3 ทาน ประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  5.  นําผลจากการประเมิน มาพิจารณาหาคาเฉลี่ยคาความสอดคลอง IOC เพ่ือใช
เปนเกณฑการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยกําหนดเกณฑดงันี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีคุณภาพระดับดีมาก 
               คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีคุณภาพระดับด ี
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีคุณภาพระดับพอใช 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีคุณภาพระดับใชไมได 
 เกณฑในการยอมรับวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูศึกษาคนควา
กําหนดใหมีคาเฉล่ียตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 
  6. หาคาความเชื่อม่ันในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 3 คน วธิีคํานวณหาคา
ความเชื่อม่ันใชสูตรสหสัมพนัธของเค็นดลั (Kendall)  ท่ีเรียกวา สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ   
(Coefficient of Concordance = W ) 
 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ 
ทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด One Group Pretest – Posttest Design (อางอิงจาก  
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ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 249 – 250) 
 
 แบบแผนการทดลอง 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 x T2 
    

 
สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุมทดลอง 
  X แทน การจัดกิจกรรมโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
  T1 แทน การสอบกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre-test) 
  T2 แทน การสอบหลังการจัดกระทําทดลอง (Post-test)  

 
 4.2  ดําเนินการวิจัย 
   1.  ข้ันเตรียมการ 
   1.1  ดําเนินการติดตอกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลอง  
   1.2  การจัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2549 ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ รวม 14 คาบ 
       1.3  จัดสรางชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องการอานเชิงวิเคราะห 
  2. ข้ันทดลอง 
   2.1  การทดลองครั้งท่ี 1 โดยการนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จํานวน 10 คน ทําการเรียนรูจากชุดการ
เรียนดวยตนเอง โดยผูวิจัยทําการสังเกต และสัมภาษณผูเรียน  แลวนําขอมูลท่ีไดจากผูเรียนมา
ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนดวยตนเองเพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเอง
ในดานความถูกตองของเนื้อหา ความชดัเจนของการนําเสนอเนื้อหา คุณภาพของบทเรียน และ
ความเหมาะสม  
     2.2  การทดลองครั้งท่ี 2 เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
ดวยตนเอง โดยใชนักเรียน 50 คน ใหเรยีนรูจากชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใชชุดการเรียน  
1 ชดุ ตอนักเรียน  1 คน นักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  เม่ือเรียนจบแตละเรื่อง 
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ใหทําแบบทดสอบวัดความสามารถ  นําคะแนนที่ไดมาหารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
ท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)  และหารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีได
จากการแบบทดสอบหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ (E2) ของแตละเร่ือง เพ่ือ
หาแนวโนมของประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   2.3  การทดลองครั้งท่ี 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชกลุม
ตัวอยาง 50 คน ใหเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใชชุดการเรียน 1 ชดุ ตอนักเรียน  
1 คน นักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เม่ือเรียนจบแตละเรื่องใหทําแบบทดสอบ 
วัดความสามารถ นําคะแนนที่ไดมาหารอยละของคะแนนเฉลี่ยของของนักเรียนท่ีไดจากการ 
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)  และหารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดจากการ 
ทําแบบทดสอบหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ ( E2) ของแตละเรื่อง เพ่ือหา
แนวโนมของประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 
5.  สถิติท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 5.1  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.1.1  คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; 
และ อังคณา  สายยศ.  2538: 73) 
                 

   สูตร                  
N

xX ∑
=  

 
   เม่ือ  X          แทน    คะแนนเฉลี่ย 
              ∑ X       แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N         แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  5.1.2  หาคาความปรวนแปรของคะแนน  คํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และ 
อังคณา  สายยศ.  2538: 76 – 77) 
 

        2S    =       ( )
( )1

22

−−
∑−∑Ν

NN
xx  

 
   เม่ือ  S2   แทน    คะแนนเฉลี่ย 
     ∑ X       แทน    คะแนนเฉลี่ย 
     ∑ 2X   แทน    คะแนนเฉลี่ย 
       N   แทน    คะแนนเฉลี่ย 
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         5.2  สถิติที่ใชในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
    5.2.1  คาความยากงาย ( p) 
 

     
N
RP =  

 
    P    แทน     จํานวนคนที่ตอบรายขอน้ันถูกตอง     
     R    แทน     ดัชนีความยากรายขอ                                          
                      N    แทน      จํานวนคนทั้งหมด 
 
     5.2.2  คาอํานาจจําแนก ( r) 
      5.2.3  คาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร  รชิารดสัน (ลวน  สายยศ ;
และ อังคณา  สายยศ.  2538: 168 ;  อางอิงจาก คูเดอร  ริชารดสัน) 
 

   สูตร KR-20   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−

−
= 21

1 t
tt S

pq
n

nr  

   
   เม่ือ  rtt     แทน  คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
     n     แทน  จํานวนขอของเครื่องมือ 
     q    แทน   สดัสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ คือ 1 - P 
     S2

t    แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนสอบของเครื่องมือท้ังฉบับ  
  5.2.4  คาดชันีความสอดคลอง โดยใชสูตร I0C (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  
2526: 88 – 91) 
        

     
N
RIOC ∑

=                           

 
  เม่ือกําหนดให I0C  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ 
          ลักษณะพฤตกิรรม 
             ∑ R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นในแตละขอ 
          ของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
      N    แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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  5.2.5  การหาคาความเชื่อม่ัน ของการจัดอันดับ โดยใชสูตรสหสัมพันธของเค็นดัล 
(Kendall) ท่ีเรียกวา สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ (Coefficient of Concordance = W ;  
(ลวน สายยศ;  และ อังคณา  สายยศ.  2538: 176) 
 

     ( )nnK
SW
−

= 32

12  
 
   เม่ือ   W  แทน    คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ 
                             S   แทน    ผลรวมท้ังหมดของอันดับคะแนนของขอคําถามแตละขอ 
         ท่ีเบ่ียงเบนออกจากคะแนนอันดับเฉล่ีย 
           K   แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
           N   แทน   จํานวนขอคําถาม 
 
 5.3  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  
  5.3.1  ใชสูตร E 1  / E 2  (เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต.  2528: 294 – 295) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานวา ชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80  
 
   สูตรท่ี  1  
      

       1001 ×

∑

=
A
N
X

E  

 
 
   เม่ือ  E1  แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียน  
                                              คิดเปนรอยละ จาการทําแบบฝกหัดและหรือ 
          ประกอบกิจกรรมระหวางเรยีน 
             ∑ X แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบ 
                                                   กิจกรรมหลังเรียน 
     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการเรียน 
     N  แทน จํานวนผูเรียน 
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   สูตรท่ี 2     

      1002 ×

∑

=
B
N
F

E  

     
   เม่ือ     E2     แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ(พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัว 
         ผูเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียน) คดิเปน 
         รอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ 
         ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
     ∑ F   แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนหรือ 
         กิจกรรมหลังเรียน 
     A   แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรม 
                                                   หลังเรียน 
     N   แทน จํานวนผูเรียน 
 
  5.3.2  วิธีการทางสถิติแบบ  t - test  Dependent   (อางอิงจาก ลวน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ.  2538: 104 - 106)   เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน 
เชิงวิเคราะห กอนและหลังไดรับการสอนโดยชุดการเรยีนดวยตนเอง 
 

    สูตร  
( )
1

22

−
∑∑

∑
=

N
DDN

Dt  ;   df    = N - 1 

 
   เม่ือ  t  แทน   คําท่ีใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
     D  แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N  แทน จํานวนคู 
     D∑  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 
         กันเปนรายบุคคลระหวางคะแนนท่ีไดรับจาก 
         การทดสอบกอนเรียนกับ ทดสอบหลังเรียน 
     2D∑  แทน  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจาการเปรียบเทียบ  
         กันเปนรายบุคคลระหวางคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ 
         กอนกับการทดสอบหลังเรียน 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี  เปนการสรางและหาประสิทธภิาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียน 
สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ชุดการเรียนนี้มีจํานวน  
6 ชดุ ในแตละชุดการเรียนประกอบดวย 
  1.  บัตรคําส่ัง 
  2.  บัตรเนื้อหา 
  3.  แบบฝกหัดพรอมบัตรเฉลย 
  4.  แบบทดสอบ 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหผลขอมูล 
 E1    แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน  คือ เปนรอยละ 
     จากการทําแบบฝกหัด และ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
 E2      แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ  พฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวผูเรียน   
                                 เปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบ 
     กิจกรรมหลังเรียน 
 N       แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X     แทน    คะแนนเฉลี่ย 
           D      แทน    คาเฉล่ียของผลตางคะแนนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
            D∑    แทน   ผลรวมของความแตกตางจาการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคล 
                                 ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนกับการทดสอบหลังเรียน 

           t       แทน   คําท่ีใชพิจารณาคาแจกแจงแบบที   
  
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
 การทดลองครั้งท่ี 1 
  1.  ผูศึกษาคนควาไดนําชดุการเรียนดวยตนเอง  ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรยีนสตรีวิทยา 2  ในพระราชปูถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
ราชชนนี ท่ีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 10 คน  โดยใชชุดการเรียน 1 ชดุ ตอนักเรียน  
1 คน  
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  2.  ในขณะทดลอง  ผูศึกษาคนควาจะเกบ็ขอมูลดานตางๆ เพื่อตรวจสอบหา
ขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเองในดานความถกูตองของเนื้อหา ความชดัเจนของ 
การนําเสนอเนื้อหา คุณภาพของบทเรียน ความเหมาะสม ผูศึกษาคนควาทําการสังเกต และ
สัมภาษณผูเรียนแลวนําขอมูลท่ีไดจากผูเรียน มาปรับปรุงแกไขชุดการเรียนดวยตนเอง 
 หลังจากการทดลองครั้งท่ี 1  ผูศึกษาคนควาไดปรับปรุงแกไขเน้ือหาใหเหมาะสม 
แกผูเรียน ตดัขอท่ียากหรืองายเกินไปออก ทํารูปเลมใหนาสนใจ จัดซองสําหรับจัดเก็บชุด 
การเรียนใหเปนระเบียบเม่ือใชเสร็จแลวใหแข็งแรงทนทานขึ้น 
 การทดลองครั้งท่ี 2 
  ผูศึกษาคนควานําชุดการเรยีนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวจาก 
การทดลองคร้ังท่ี 1 มาทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน  50 คน (1 หองเรียน) 
ท่ียังไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  ใหกลุมตัวอยางเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใช 
ชุด 
การเรียน 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน โดยดําเนินการทดลองดังนี้ 
            1.  ใหนักเรียนเรียนดวย ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง การอาน 
เชิงวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงประกอบดวยชุดการเรียนจํานวน 6 ชุด 
  2.  ในขณะที่นักเรียนเรียนดวยชดุการเรียนจบในแตละชุด นักเรียนจะได 
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จากนั้นนําผลจากการทําแบบฝกหัดมาตรวจใหคะแนนแลวหาคา
คะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  3.  เม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดพรอมทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังบทเรียน นําคะแนนที่ไดมาหา 
รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) และหารอยละ
ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน (E2) ของแตละเรื่อง  
เพ่ือหาของประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80    
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การหาประสทิธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอาน 
เชิงวิเคราะห 
  1.  ผูศึกษาคนควานําชุดการเรียนท่ีไดหาประสิทธิภาพจากการทดลองครั้งท่ี 2 
และปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 50 คน (1
หองเรียน) ท่ียังไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  ใชเวลาในการทดลอง 14 คาบ คาบละ 50 นาที  
โดยแบงเปน ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบดําเนนิการสอน 12 คาบและทดสอบหลังเรียน 
(Post-test)  1 คาบ ใหกลุมตัวอยางเรียนจากชุดการเรยีนดวยตนเอง โดยใชชดุการเรียน 1 ชดุ 
ตอนักเรียน 1 คน  โดยดําเนินการทดลอง  ดังนี ้
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   1.1  ใหนักเรียนทําขอสอบกอนเรียน (Pre-test) จากนั้นเรียนชุดการเรียน 
ดวยตนเองวชิาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึง
ประกอบดวยชุดการเรียนจํานวน 6 ชุด 
   1.2  ในขณะที่นักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองจะตองทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน เม่ือเรียนจบตองทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 
   1.3  นําคะแนนที่ไดมาหารอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน (E1)  และหารอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน 
(E2) ของแตละเรื่องเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงคาเฉล่ียจากการหาประสิทธิภาพ ชดุการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอาน 
      เชิงวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวทิยา 2 ในพระราชูปถัมภ 
      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ชุดการเรียน E1 E2 E1/ E2 
    

ชุดท่ี 1 80.10 82.80 80.10 / 82.80 
ชุดท่ี 2 80.50 84.00 80.50 / 84.00 
ชุดท่ี 3 84.70 85.00 84.70 / 85.00 
ชุดท่ี 4 83.40 82.60 83.40 / 82.60 
ชุดท่ี 5 80.80 81.20 80.80 / 81.20 
ชุดท่ี 6 81.60 87.60 81.60 / 87.60 

    

รวม 81.85 84.27 81.85 / 84.27 
    

 
 จากตาราง 2 เห็นไดวา คาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)  
และหารอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน (E2) ของแตละชุด มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
 
 การหาความสามารถทางการเรียนชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง
การอานเชิงวิเคราะห 
  ในการหาความสามารถทางการเรียนชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง 
การอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ผูวิจัยได
นําเสนอดังตาราง 3 
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ตาราง 3  เปรยีบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยใชชดุการเรียน 
     วิชาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน 
      สตรีวิทยา 2 โดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X  D D∑  t 
      

กอนเรียน 50 20.84    
   3.18 5.25 9.81** 
หลังเรียน 50 24.02    

      

    **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   .01 
 
             จากตาราง 3 เห็นไดวา ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่องการอาน 
เชิงวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรยีนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 น่ันคือ การเรียนโดยใชชดุการเรียนดวยตนเอง ทําใหนักเรียน
มีความสามารถการเรียนสูงข้ึน 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องการอาน 
เชิงวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชปูถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
             ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหไดชุดการเรียนดวยตนเองเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห  ใชเปนแนวทางในการนํานวัตกรรมทางการศึกษา 
มาแกปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และรายวิชาอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากร     
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน 
สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เขตลาดพราว  แขวง
ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 18 หองเรียน  รวม
นักเรียน 980 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียน 
สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภาคเรียนท่ี 2   
ปการศึกษา 2549  จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนท้ังหมด 50 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) 
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 3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  14  คาบ  คาบละ  50  นาที  ใชเวลาสอนสัปดาหละ 
2  คาบ  จํานวน 7 สัปดาห  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549 
 4.  เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาท่ีใชในการทดลองเปนเนื้อหาจากหนังสือ  หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร 
บทรอยกรอง  เพลง  และปริศนาคําทาย  โดยพิจารณาความยากงาย   ใหอยูในระดับเดียวกับ
แบบเรียนภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  และมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการอาน 
ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544   ไดแก   ชดุการเรียนรูดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียน 
สตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 6 ชุด 
ประกอบดวย 
  4.1  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากนิทาน 
  4.2  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากบทความ 
  4.3  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากบทรอยกรอง 
  4.4  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากเพลง 
  4.5  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากขาวหนังสือพิมพ 
  4.6  อานเชิงวิเคราะห เน้ือหาจากปริศนา คําทาย 
 
การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  ผูศึกษาคนควาได
ดําเนินการทดลองดังนี้ 
  การทดลองครั้งท่ี 1 
   1.  ผูศึกษาคนควาไดนําชดุการเรียนดวยตนเอง  ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ท่ีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 10  คน โดยใชชุดการเรยีน 1 ชดุ ตอนักเรียน 1 คน 
   2.  ในขณะทดลอง  ผูศึกษาคนควาจะเกบ็ขอมูลดานตางๆ เพ่ือตรวจสอบหา
ขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเอง ในดานความถูกตองของเน้ือหา  ความชดัเจนของการ
นําเสนอเนื้อหาคุณภาพของบทเรียน  ความเหมาะสม  ผูศึกษาคนควาทําการสังเกต  และ
สัมภาษณผูเรียน แลวนําขอมูลท่ีไดจากผูเรียน มาปรับปรุงแกไขชุดการเรียนดวยตนเอง 
 หลังจากการทดลองครั้งท่ี 1  ผูศึกษาคนควาไดปรับปรุงแกไข เน้ือหาใหเหมาะสม 
แกผูเรียน ตดัขอท่ียากหรืองายเกินไปออก  ทํารูปเลมใหนาสนใจ จัดซองสําหรับจัดเก็บชุด 
การเรียนใหเปนระเบียบเม่ือใชเสร็จแลวใหแข็งแรงทนทานขึ้น 
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            การทดลองครั้งท่ี 2 
               ผูศึกษาคนควานําชุดการเรยีนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวจาก
การทดลองคร้ังท่ี 1 มาทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน  50 คน (1หองเรียน)  
ท่ียังไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  ใหกลุมตัวอยางเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใช 
ชุดการเรียน 1 ชดุ ตอนักเรียน 1 คน โดยดําเนินการทดลองดังนี้ 
    1.  ใหนักเรียนเรียนดวย ชดุการเรียนรูดวยตนเอง  วิชาภาษาไทย เรื่อง 
การอานเชิงวิเคราะห  สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซ่ึง
ประกอบดวยชุดการเรียนจํานวน 6 ชุด  
              2.  ในขณะท่ีนักเรียนเรียนดวยชุดการเรยีนจบในแตละชุด นักเรียนจะได
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จากนั้น  นําผลจากการทําแบบฝกหัดมาตรวจใหคะแนนแลวหาคา
คะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
    3.  เมื่อนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุด พรอมกับ
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังบทเรียน นําคะแนนที่ไดมาหา
รอยละของคะแนนเฉลี่ย  ของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)  และหา 
รอยละของคะแนนเฉลี่ย  ของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน (E2) ของแตละ
เรื่อง เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ผูศึกษาคนควานําชุดการเรียนท่ีไดหาประสิทธิภาพจากการทดลองครั้งท่ี 2 และ
ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน  50 คน (1หองเรียน) 
ท่ียังไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน ใชเวลาในการทดลอง 14 คาบ  คาบละ 50 นาที โดยแบงเปน 
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ ดําเนินการทดลอง 12 คาบ  และทดสอบหลังเรียน  
(Post-test)  1 คาบ ใหกลุมตัวอยางเรียนจากชุดการเรยีนดวยตนเอง โดยใชชดุการเรียน 1 ชดุ 
ตอนักเรียน 1 คน โดยดําเนินการทดลองดังนี้ 
  1.1  ใหนักเรยีนทําขอสอบกอนเรียน (Pre-test) จากนั้นเรียนชุดการเรียนดวย
ตนเอง วิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    ซ่ึง
ประกอบดวยชุดการเรียนดวยตนเอง จํานวน 6 ชุด  
  1.2  ในขณะท่ีนักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองจะตองทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน เม่ือเรียนจบตองทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 
              1.3  นําคะแนนท่ีไดมาหารอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน (E1)  และหารอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน 
(E2) ของแตละเรื่องเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ซ่ึงผลท่ีไดคือ ชดุการเรียนท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  81.85 / 84.26  
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  1.4  ใหนักเรยีนทําขอสอบหลังเรียน  (Post-test)  เพ่ือวัดความสามารถทาง 
การอานเชิงวิเคราะห  แสดงใหเห็นวาชดุการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย  เรื่อง การอาน 
เชิงวิเคราะห  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ  คือ  คาคะแนนเฉลี่ย 
 2.  หาคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ทางการเรียน 
           3.  หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           4.  วเิคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยหาคาเฉล่ียและคารอยละ 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้พบวา 
  1.  ไดชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห จํานวน 
6 ชดุ 
  2.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง การอาน 
เชิงวิเคราะห               
   2.1  คุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง จากการประเมินโดยผูเชีย่วชาญ
ดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานส่ือ พบวา  คุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองโดยรวมอยู 
ในระดับดีมาก 
               2.2  ประสิทธภิาพจากการทดลองกลุมตัวอยาง  ไดประสิทธิภาพดังนี้ 
    ชุดท่ี 1 มีประสิทธิภาพ  80.10 / 82.80 
                         ชุดท่ี 2 มีประสิทธิภาพ  80.50 / 84.00 
                         ชุดท่ี 3 มีประสิทธิภาพ  84.70 / 85.00 
                         ชุดท่ี 4 มีประสิทธิภาพ  83.40 / 82.60 
                         ชุดท่ี 5 มีประสิทธิภาพ  80.80 / 81.20 
                         ชุดท่ี 6 มีประสิทธิภาพ  81.60 / 87.60 
 แสดงใหเห็นวาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห   
ท่ีสรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามที่เกณฑท่ีกําหนดไวคือ  81.85 / 84.26  
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การอภิปรายผล 
 1.  ชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นเพื่อใชในการทดลองคร้ังนี้  เปนการพัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบใหม ท่ีเนื้อหานํามาจากสื่อตางๆ นอกบทเรียน ไดแก นิทาน บทความ  
บทรอยกรอง เพลง ขาวและปริศนาคําทาย การสรางชุดการเรียนมีการผานขั้นตอนอยางมีระบบ    
ไดรับการตรวจสอบแกไข   ตามขั้นตอนสารนิพนธท้ังการสังเกต   สัมภาษณผูเรียน   มีการ
จัดเรียงเนื้อหาเปนลําดับจากงายไปยากเพื่อใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจทําใหเกิดความรู
ตามลําดับ  เนื้อหาเหมาะสมตอวัยและสอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 และได
ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญทั้งดานเนื้อหา  และดานสื่อผลการประเมิน พบวา ชุดการเรียน
ดวยตนเอง  วชิาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห มีการพัฒนาอยางมีคุณภาพโดยรวมอยู
ในระดับดีมาก  สามารถนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพได 
 2.  ผลท่ีไดจากการศึกษาคนควาแสดงใหเห็นวา ชุดการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ   ท่ีกําหนดไวคือ  81.85/ 
84.26 อาจเนือ่งมาจากการนําชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห  
ไปทดลองนั้นไดผานการทดลองเปนลําดับข้ันตอน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อตางๆ ผาน
ความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญทั้งทางดานเนื้อหาและดานสื่อ  สังเกต สัมภาษณนักเรียน นําขอมูล 
มาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนเหมาะสมกับผูเรียน  มีการเลือกเนื้อหาท่ีนํามาใชหลากหลายและอยูนอก
บทเรียน ไดแก  นิทาน  บทความ  บทรอยกรอง  เพลง  ขาวและปริศนาคําทาย   เหตุเพราะผูวิจัย
ตองการใหนักเรียนสามารถวิเคราะหแยกแยะเนื้อหา สื่อตางๆ ท่ีอยูรอบตัว นําไปสูการแกปญหา 
ในชีวติประจําวันได มีการจัดเรียงเนื้อหาเปนลําดับเพ่ือใหผูเรียนไดเรยีนไดดวยความเขาใจทําให 
เกิดความรูตามลําดับ  เน้ือหาเหมาะสมตอวัยและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2544 
และมีความนาสนใจ เนื่องจากมีรูปภาพการตูนประกอบ  เพ่ือดึงดดูความสนใจและทําใหนักเรียนมี
ความสนุกสนานในการทํากิจกรรม  ตดัขอท่ียากและงายเกินไปออก  จนในท่ีสุดไดนําไปทดลองจริง 
จึงทําใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุพัตรา  ช่ืนเจริญ (2546: 
69) ท่ีพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรือ่ง การเขียนบทรอยกรอง สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ชดุการเรียนดวยตนเอง ท่ีสรางข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไวคือ 80/80  อุษาวรรณ  ปาลิยะ  (2543: 59 – 60) ท่ีไดพัฒนาชดุการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ราชาศัพทและคําศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวจิัย
พบวา  ชุดการเรียนดวยตนเองท่ีสรางข้ึนท้ัง 3 ชดุ  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 
90/90   
 3.  ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห  โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  
วิชาภาษาไทย  เรื่องการอานเชิงวิเคราะห พบวา ความสามารถหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อาจเนื่องมาจาก  ชดุการเรียนดวยตนเองเปนเคร่ืองมือในการเรียนท่ีกอใหเกิดความรู
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหเพิม่ข้ึนเพราะเปนการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียน 
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การสอนจากการทองจําไปสูการเรียนการสอนแบบใหม การเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  
เปนการเรียนท่ีนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอและเรียนรูอยางอิสระ เน้ือหาตางๆ 
ท่ีนํามาอยูนอกบทเรียนท่ีนักเรียนไมเคยเรียนรูมากอน การเลือกไดผานข้ันตอนการการสังเกต 
สัมภาษณและปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับหลักสูตรในการจัดการเรียนรูแก
นักเรียน  ลดภาระหนาท่ี ของครูผูสอนเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนําเทานั้น หลังจากวิจัยจะเห็น
ไดวา เม่ือนักเรียนมีโอกาสในการฝกอานเชิงวิเคราะห ฝกคิด ฝกปฏบัิติอยางสม่ําเสมอ ผูเรียน
สามารถทราบผลคะแนนทันทีทําใหสามารถ   ปรับปรุงแกไขความบกพรองไดอยางรวดเร็ว  
กอใหเกิดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหข้ึน  นอกจากนั้น  ยังถือเปนการฝกใหนักเรียน
มีความรับผิดชอบ  เพราะนักเรียนตองเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการอาน 
เชิงวิเคราะหดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถทางการอานเชิงวิเคราะห  ของ
นักเรียนท่ีไดจากการเรียนดวยชุดการเรียนแตละชุดนั้น เห็นไดวา ชุดการเรียนดวยตนเอง  
ชุดท่ี 5  มีประสิทธิภาพต่ํากวาชุดการเรยีนชุดอ่ืนๆ เนื่องจากเนื้อหาเปนเรื่องเก่ียวกับการ
วิเคราะหขาว  ทําใหทราบวาในปจจุบันนักเรียนยังขาดความสนใจในขาวสารตางๆ เพราะถือ
เปนเรื่องท่ีไกลตัวไมจําเปนตองคิดวิเคราะหตาม และไมสนใจอานขอมูลท่ีมีเนื้อหามาก   
ตรงขามกับชุดการเรียนดวยตนเอง ชุดท่ี 4 และ 6 เรื่องเพลงและปริศนาคําทาย มีประสิทธิภาพ
สูง เหตเุพราะนักเรียนสวนใหญ  ชอบอานเนื้อหาที่มีขนาดสั้น  และเปนเรื่องราวท่ีอยูใกลตัว
สะทอนใหเราเห็นวา  ในปจจุบันนักเรียนไมเห็นความสาํคัญของการอาน    และขาดความ
พยายามในการอาน โดยเฉพาะขาวตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีครูผูสอนวิชาภาษาไทยจะตองตระหนัก
และหาแนวทางแกไขสรางเจตคติท่ีดตีอการอานใหแกนักเรียน และสงเสริมใหมีการฝกทักษะ
การอานและการคิดอยางสมํ่าเสมอตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากกการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและ
การศึกษาวิจัยดังนี้ 
  1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

      1.1 ครูผูสอนควรนําชดุการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องการอาน 
เชิงวิเคราะห ไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย  ท้ังนี้เพราะชุดการเรียนนี้จะชวยให
ครูผูสอนสามารถพัฒนาความคิด เชิงวิเคราะหของนักเรียนใหสูงข้ึน  อันเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาการเรียนรูตอไป 

      1.2  การที่นักเรียนทราบผลคะแนนในทันทีทันใดหลังทําแบบทดสอบ  จะ 
ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียน  มีความกระตือรือรนมากยิ่งข้ึน 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1  ควรมีการสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องการอาน 
เชิงวิเคราะห  ในระดับชั้นและเน้ือหาอ่ืนๆ เพื่อใหนักเรียนมีทางเลือกหลากหลายในการศึกษา
คนควาความรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.2  ควรมีการสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องการอาน 
เชิงวิเคราะห  ในลักษณะการเขียนตอบ เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
เชิงวิเคราะหตอเรื่องท่ีตนอานอยางอิสระ 
               2.3  ควรนําชดุการเรียนดวยตนเอง  เร่ืองการอานเชิงวิเคราะห ไปทดลองใชกับ
รายวิชาอื่นตอไป โดยปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกับวิชานั้นๆ   
  2.4  ควรศึกษาเกี่ยวกับความคงทนของการเรียนรูและความรับผิดชอบการเรียน
ของผูเรียนควบคูการจัดกิจกรรมการสอนดวย 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

รองศาสตราจารย อัจฉรา  สุขารมณ   อาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท  อาจารยประจําโรงเรียนมัธยมสาธิต 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
อาจารย ศุภางค  ทิฐิธรรมพิทักษ    อาจารยโรงเรียนสตรีวิทยา 2 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
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คุณภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานเชิงวิเคราะห 
 

ตาราง 4 คาดรรชนีความสอดคลอง (IOC) ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับเนื้อหาและวิธีการ 
     จัดกิจกรรม  
 

ผูประเมิน รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนท่ี 2 คนที่ 3 

IOC 

     

1.  เนื้อหาสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 
2.  ความถูกตองของเนื้อหา 1 1 1 1 
3.  การเลือกเน้ือหาเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 1 
4.  ความชัดเจนในการตั้งคําถาม 1 1 1 1 
5.  ภาษาที่ใชถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย 1 1 1 1 
6.  ความนาสนใจของเนื้อหา 1 1 1 1 
7.  ถอยคําสํานวนถูกตองเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 1 
8.  การจัดรูปแบบชุดการเรียน 1 0 1 0.67 
9.  ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 1 1 
10. ความเหมาะสมของแบบฝกหัด 1 1 1 1 
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 คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
 
ตาราง 5 แสดงคาความยากงายและอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
     วดัความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
 

ขอที่ ระดับความยาก ( P) อํานาจจําแนก ( r) 
   

1 0.79 0.30 
2 0.71 0.21 
3 0.73 0.24 
4 0.76 0.24 
5 0.68 0.27 
6 0.76 0.24 
7 0.76 0.30 
8 0.76 0.30 
9 0.74 0.21 
10 0.74 0.21 
11 0.58 0.24 
12 0.71 0.21 
13 0.74 0.21 
14 0.65 0.21 
15 0.71 0.33 
16 0.67 0.42 
17 0.65 0.33 
18 0.76 0.24 
19 0.53 0.21 
20 0.61 0.36 
21 0.56 0.39 
22 0.71 0.27 
23 0.79 0.61 
24 0.53 0.33 
25 0.74 0.27 
26 0.71 0.27 
27 0.71 0.27 
28 0.65 0.21 
29 0.70 0.24 
30 0.67 0.36 
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ตาราง 6  แสดงคาเฉล่ียจากการหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอาน 
     เชิงวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยการทดสอบ 
     กอนเรียนและหลังเรียน 
 

ชุดการเรียน กอนเรียน E1 หลังเรียน E2 E1/ E2 
    

ชุดท่ี 1 80.10 82.80 80.10 / 82.80 
ชุดท่ี 2 80.50 84.00 80.50 / 84.00 
ชุดท่ี 3 84.70 85.00 84.70 / 85.00 
ชุดท่ี 4 83.40 82.60 83.40 / 82.60 
ชุดท่ี 5 80.80 81.20 80.80 / 81.20 
ชุดท่ี 6 81.60 87.60 81.60 / 87.60 

    

รวม 81.85 84.27 81.85 / 84.27 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ชุดการเรียนดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

 
 
 

ชุดการเรียนดวยตนเอง 
การอานเชิงวิเคราะห   
ชุดที่ ๖  ปริศนา คําทาย 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

 
 

                    
 
 

    
 
 

 
 
 

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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       ๑.  นักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อเรื่องไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอานได

ถูกตอง 
                           ๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการอานเชิงวิเคราะห 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
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        ในชุดการเรียนแตละชุดจะมีขั้นตอนใหนักเรียนปฏิบัติดังน้ี 
๑.  ศึกษาเนื้อหาตามที่กําหนด 
๒.  ทําแบบฝกหัดพรอมตรวจจากบัตรเฉลย  
๓.   ทําแบบทดสอบวัดความสามารถพรอมกับตรวจ 
       จากบัตรเฉลย 

                                       
 
 
 
 
 
                         
      
          

 
 
 

 

 
 

ถาคะแนนไมถึง 80 % 
ควรทบทวนดูอีกครั้งนะจะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

บัตรคําสั่ง 
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การอานเชิงวิเคราะห 
                     การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานใครครวญหรือแยกออกเปนสวนๆ 
หรือแยกแยะสวน 
ตาง ๆ ออกดใูหถี่ถวนท่ีสดุท่ีจะทําได  ถาหากเปนงานเขียนก็แยกแยะไปตามรูปแบบของงาน
น้ัน ใหเห็นความแตกตาง ความกลมกลืน ขอดี ขอดอย ของแตละสวนนั้น 

วิธีอานเชิงคดิวิเคราะห 
1. อานหนังสือเรื่องนั้นๆ อยางละเอียดตั้งแตตนจนจบ และพิจารณาหาเหตุผล
ประกอบ 
2. อานหนังสืออ่ืนๆ ประกอบ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองกอนท่ีจะ
ประเมินคา 
3. ใชความรู ประสบการณ และวิจารณญาณในการแยกแยะสวนท่ีด ีสวนท่ี
บกพรองอยางมีเหตุมีผล 
4. เม่ืออานหนังสือเรื่องนั้นๆ จบ ควรตอบตนเองไดวา ไดรับอะไรจากการอาน 
เชน ไดรับ 

ความรู ความบันเทิง ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน และเรื่องนั้น ๆ มีคุณคาอยางไร เปนตน 
 
 
ปริศนาคําทาย 

ปริศนาคําทาย หมายถึง ถอยคําท่ียกขึ้นเปนเง่ือนงําเพ่ือใหแก ใหทาย การ
เลนทายกันมักนิยมกันในหมูเด็กๆ หรือผูใหญก็ยกคําทายเพื่อมาทายเด็ก เปนการฝกสมอง 
ลองปญญาและกอใหเกิดความบันเทิงใจดวย การเลนปริศนาคําทาย นอกจากจะฝกสมองลอง
ปญญาแลว ยังฝกใหเด็ก ๆ รูจักจํา รูจักสงัเกต เปนวธิกีารสอนเด็กท่ีชาญฉลาดอยางย่ิง 

             ปริศนาคําทายอาจแยกออกไดตามลักษณะของเรื่องท่ีทาย เชน เรื่องเก่ียวกับ
ธรรมชาต ิเรื่องเก่ียวกับสัตว พืช เครื่องมอืเครื่องใช อาชีพ อวัยวะของคน เปนตน 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเนื้อหา 

ความรูพรอมแลวไปทํากันเลย 
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แบบฝกหัด 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ×  คําตอบท่ีถูกตองลงในกระดาษคําตอบ 
 

๑. อะไรเอย ตัวเล็กกระจดิริด อวดฤทธิ์กบัพระจันทร  
 ก. แมลงทับ   ข. จ้ิงหรีด 
 ค. ห่ิงหอย   ง. จักกะจ่ัน 

  ๒. อะไรเอย แปดขาเดินมา เอามือปดหนา หลังคามุงสังกระสี  
   ก. แมงมุม   ข. ปู 
   ค. กุง    ง. เตา 
               ๓. อะไรเอย ใกลก็ไมใกล ไกลก็ไมไกล เห็นไรๆ วับ ๆ แวม ๆ 
   ก.  ขน    ข. ขนตา 
   ค.  คาง    ง. จมูก   
               ๔. อะไรเอย ขางนอกประตูไม ขางในประตูเหล็ก ผาผืนเล็กตากไมแหง   
   ก.  ปาก   ฟน   ล้ิน  ข. ฟน   ปาก  ล้ิน 
   ค.  เหงือก  ฟน  ล้ิน  ง. ฟน   เหงือก  ล้ิน 
  ๕. อะไรเอย ขาไปสองคน พอมืดฟามัวฝนกลับมาคนเดียว  
   ก.  เงา    ข.  เด็กหลบฝน  
   ค. คนเดินกลับบาน  ง.  คนสองคนเดินไปดวยกัน  
  ๖. อะไรเอย ไมท้ังกอ หาขอไมพบ  
   ก.  ไมไผ   ข. กอหญา 
   ค.  ผม    ง. ตะไคร 
  ๗. อะไรเอย หัวลงดิน ตีนชี้ฟา  
   ก.  ปลาหมอ   ข.  ปลาไหล  
   ค.  ปลาตีน   ง.  หอย 
  ๘. อะไรเอยหนาแลงอยูถ้ํา หนาน้ําอยูดอน เกลาผมเปนมอญใหม 
   ก.  ปลาไหล   ข. หอยโขง 
   ค.  หอยลาย   ง. ปูดํา 
   
        
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอโห! คําถามงายจัง 
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๙. อะไรเอย สองไมยอมตรง คนลุมหลงดูไมสนุก 
 ก. ง้ิว   ข.  ย่ีเก 
 ค. หนังตะลุง  ง.  รําวง 
๑๐.อะไรเอย สุกไมรูหอม งอมไมรูหลน สุกคาตน คนกนิไมได 
 ก. พระอาทิตย  ข. พระจันทร 
 ค. ดาว   ง. มะไฟ 

  ๑๑.อะไรเอย ช่ือแรกดูนากลัว ชื่อหลังเกลือกกล้ัวอยูกับคน  
   ก. เสื้อ   ข.  ไฟฉาย 
   ค. ผีเส้ือ  ง.   ผีฟา 
  ๑๒.อะไรเอย ทอดแหในอากาศ คอยพิฆาตแมลง  
   ก. แมลงวัน  ข.  นกกระจิบ 
   ค. ตาขาย  ง.  แมงมุม 
  ๑๓. อะไรเอย ตาแปะหลังโกงลงนํ้าไมขุน 
   ก. สวิง   ข. เบ็ด 
   ค.อวน   ง. แห 
  ๑๔. อะไรเอยหุบเทาจาน บานเทากระดง 
   ก. กระจาด  ข.ถาด 
   ค. รม   ง. พัด 
  ๑๕. อะไรเอย ไมใชคน ไมใชสัตว เอาขากัดแทนปาก 
   ก. กรรไกร  ข. ตะเกียบ 
   ค. ไมจ้ิมฟน  ง. สอม 
  ๑๖. อะไรเอย กลางคืนหวาน กลางวันเกบ็ 
   ก.  ขาว   ข. ดาว 
   ค. เมล็ดผัก  ง. ถั่ว 

๑๗. อะไรเอย กลางวันมีแตตัว มีหัวตอนกลางคืน 
 ก. กระสือ  ข. กระหัง 
 ค. หมอน  ง. ผาหม 
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 ๑๘. อะไรเอย หันหนาเขาหากัน ตางคนตางดันจนเหง่ือไหล 
   ก.  คนเลื่อยไม   ข. คนไถนา 
   ค.  คนชักเยอ   ง. คนจูงวัว 
 ๑๙. อะไรเอย งูอยูในหนอง คาบทองเอามาให นํ้าแหงทองหาย เปนอะไรทายมา 
   ก.  โคมไฟ   ข. เทียน 
   ค.   งู    ง. ตะเกียง 
 ๒๐.อะไรเอยใหญแสนใหญ ตกเทาไหรไมดัง 
   ก.  พระอาทิตย   ข. ดาว 
   ค. ลูกเห็บ   ง. ฝน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริศนาคําทาย 
ไมยากอยางที่คิดใชไหมจะ 
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๑. ค 
๒. ข 
๓. ง 
๔. ก 
๕. ก 
๖. ค 
๗. ง 
๘. ข 
๙. ข 
๑๐. ง 
๑๑. ค 
๑๒. ง 
๑๓. ข 
๑๔. ค 
๑๕. ก 
๑๖. ข 
๑๗. ค 
๑๘. ค 
๑๙. ง 
๒๐. ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บัตรเฉลย 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ×  คําตอบที่ถูกตอง 
 

๑. อะไรเอย ดําเหมือนหมีตีไมตาย 
ก.    เงา   ข.   ถาน 
ค.   ตอไม   ง.   สุนัข 
 

  ๒.   อะไรเอย สูงเทียมฟาต่ํากวาหญานิดเดียว 
         ก.   ตนไม   ข.   ภูเขา 
         ค.   เนินเขา   ง.   เครื่องบิน 
  

  ๓.   พระอะไรชอบเที่ยวกลางคืนดึกด่ืนไมหลับนอน 
         ก.   พระสงฆ  ข.   พระเอก 
         ค.   พระจันทร  ง.   พระอาทิตย 
 

  ๔.  อะไรเอย  มะพราวขาวสารคลุก  เขาไปสุกในไมไผ 
         ก.   ขาวตมมัด  ข.  ขาวตม 
         ค.   ขาวเหนียวมูล  ง.   ขาวหลาม 
 

  ๕.  อะไรเอย  นํ้าขึ้นก็หด นํ้าลดก็โผล 
 ก.   ตอ   ข.   ขยะ 
 ค.   ปลา   ง.   เรือ 
อะไรเอย หลังงอ ๆ กินหญาหมดทุง 

๖.  อะไรเอย หลังงอ ๆ กินหญาหมดทุง 
  ก.   จอบ   ข.   เคียว 
       ค.   คราด   ง.   เสียม 
 

๗.  อะไรเอย มาจากเมืองเจก ตัวเล็กเสียงดัง 
 ก.   ประทัด   ค.   วิทยุ 
       ค.   ปน   ง.   โทรศัพท 

 
 

แบบทดสอบ 
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นักเรียนดูภาพปริศนาและตอบคําถามขอท่ี ๘ - ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. จากภาพปริศนาสาเหตุท่ีทําใหชายคนนี้พบปญหาคืออะไร 

          ก.   ความงวง 
                      ข.   ความออนแอ 
                      ค.   ความชรา 
               ง.   ความเผอเรอ       

๙.  จากภาพปริศนาชายคนนี้ใชวธิีใดในการแกปญหา 
                     ก.   สังเกตพฤติกรรมของลิง 
                              ข.   ถอดหมวกออกจาหัวตนเอง 
                              ค.   ทําทาเลียนแบบลิง 
   ง.   ปนตนไมไปเอาหมวกคนื 

๑๐. ผลท่ีไดรบัจากการดําเนินการแกปญหาคืออะไร 
   ก.   ลิงเชื่อฟงชายคนนั้น 
   ข.   ชายคนนั้นเปนเพ่ือนกับลิง 
                              ค.   ชายคนน้ันไดหมวกคืนครบทุกใบ 
                              ง.   ลิงและชายคนนั้นมีมิตรภาพที่ดีตอกัน 
 

                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล      นางสาววารณ ี  แตงพันธ  
วันเดือนปเกิด     30 พฤษภาคม 2524 
สถานที่เกิด     จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถานที่อยูปจจุบัน   เลขที่  11/104  อาคารดุลิยาเพลส 2  หมู 5  ซอยกํานันเชิด   
                                แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  10230  
ประวตัิการศึกษา    
 พ.ศ. 2541   มัธยมศึกษาตอนปลาย    
      จากโรงเรียนทับสะแกวิทยา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 พ.ศ. 2545   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   
      จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2550   การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการมัธยมศึกษา) 
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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