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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพิจารณา
จาก 2.1) ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ก่อนการเรียนและหลังการเรียน 2.2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จํานวน 72 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 
และการทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่
ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 และมีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก มีระดับ
คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.64 มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉล่ีย 4.33      
 2) นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด 

  
ABSTRACT 

 This research aimed to develop activity packages to reinforce analytical 
reading skills for Prathomsuksa 6 students and find out their efficiency to achieve 
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80/80 criteria by considering from a capability and a satisfaction in analytical reading 
skills of students studying activity packages to reinforce analytical reading skills for 
Prathomsuksa 6 students at pre and post study. A sample group used in this research 
was Prathomsuksa 6 students at Banpotphisai kindergarten school (Wat Som Siew)  
totally 32 cases with a simple random sampling. Tools used were activity packages to 
reinforce analytical reading skills for Prathomsuksa 6 students, tests to measure a 
capability in analytical reading skill and tests to evaluate a satisfaction. Statistics used in this 
research were mean, percentage, standard deviation, E1/E2 and t-test. 
 The research was found as follows. 
 1) Activity packages to reinforce analytical reading skills Prathomsuksa 6 
students were at a good level and in efficiency of 87.29/83.95, had a quality of 
content aspect at a very good level with an average of score level at 4.64, and had a 
quality of educational technology aspect at a good level with an average of score 
level at 4.33. 
 2)  The students had a capability in analytical reading of pre and post study 
difference at a statistically significant level of .05. 
 3) The students had their satisfaction most toward activity packages to 
reinforce analytical reading skills for Prathomsuksa 6 students. 
 
คําสําคญั   
          การพัฒนาชุดกิจกรรม  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 จากผลการประเมินช้ีให้เห็นว่าการศึกษาไทยกับเข้าขั้นวิกฤติแทบทุกระดับช้ัน เด็กไทยโดย
เฉลี่ยยังมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลตํ่ามาก ไม่ว่าจะดูจากการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กกับผลสอบในประเทศอย่าง O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติเช่น PISA ขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ก็
ตามผลการสอบ PISA ซึ่งวัด “ความสามารถอ่านออกเขียนได้” (Literacy) ในวิชาที่จัดว่าเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามวิชา ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนไทยทั่ว
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า นักเรียนไทยมีทักษะในการอ่านที่น่าเป็นห่วงอย่างย่ิง กล่าวคือ 
ประมาณร้อยละ 42.8 มีทักษะในการอ่านอยู่เพียงระดับ 1 และตํ่ากว่า (ระดับน้ีคือแค่อ่านออก จับ
ใจความไม่เป็น) และนักเรียนประมาณอีกร้อยละ 37 มีการอ่านถึงระดับสอง (จับใจความได้ก็ต่อเมื่อ
เน้ือหาที่อ่านค่อนข้างตรงไปตรงมาเท่าน้ัน) พูดอีกอย่างคือ นักเรียนของไทยประมาณร้อยละ 80 (สี่ในห้าคน) 
มีทักษะการอ่านสูงสุดอยู่เพียงระดับสองเท่าน้ัน ตัวเลขน้ีนอกจากจะตํ่ามากแล้วยังลดลงจากผลการ
ประเมิน PISA ปี 2546  
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ที่จะ  
สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์ได้พร้อมๆ กัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง  
โดยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จะเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการแสวงหาความรู้
ของนักเรียน ในการรับสารด้วยการอ่านจากสื่อต่างๆ สามารถจับใจความได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถเลือกอ่านข้อมูลที่มีเป็นจํานวนมากอย่างชาญฉลาด อีกทั้งครู ยังสามารถนําการ
จัดกิจกรรมการอ่านเชิงเคราะห์มาประยุกต์ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน หรือเสริมจากการ
เรียนการสอนในช่ัวโมงปกติ โดยครูจะคอยให้คําแนะนํา คอยดูแลภายในเวลาที่นักเรียนทํากิจกรรม
เท่าน้ัน พร้อมทั้งบันทึกการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ครูก็จะทราบถึงความสามารถ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับใด ก็จะสามารถแก้ไขทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
ดีขึ้น 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ มาเป็น
เน้ือหาในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เช่น ประโยคและข้อความ คําพังเพย สุภาษิต สํานวนไทย   
บทร้อยกรอง ข่าว บทความ และนิทาน เพราะสื่อเหล่าน้ีนักเรียนได้อ่านอยู่ในชีวิตประจําวัน    
แต่ไม่เคยนํามาวิเคราะห์ว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรกับตัวเราได้เลยการอ่านเชิงวิเคราะห์ จะเป็น
ทักษะการอ่านที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จะ
เป็นการเรียนการสอนที่ฝึกความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างจริงจัง เพ่ือจะช่วยสร้างแรง 
จูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ภายในชุดกิจกรรมจะ
ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ในการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น    
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551 

 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพิจารณาจาก 

2.1 ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนการเรียนและหลังการเรียน 
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2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบรรพต

พิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน จํานวน 90 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวนนักเรียน 72 คน เพ่ือนํามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา จํานวน 42 คน และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ จํานวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
3. แบบประเมนิคุณภาพชุดกิจกรรมสําหรับผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา และด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

1. การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สํารวจข้อมูลของปัญหาและความต้องการ เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต (2528) กล่าวถึง 

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญพ้ืนฐานในการสร้างชุดกิจกรรม คือ การใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) เป็นการนําเอาการวิเคราะห์ระบบมาใช้โดยจัดเน้ือหาวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวัยของผู้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดไว้ในชุดกิจกรรมจะสร้างขึ้นอย่างมีระบบจะต้องมี
การตรวจเช็คทุกขั้นตอนและทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็นอย่างดี มีการทดลองปรับปรุง
จนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการสร้าง  
การวางแผนและออกแบบ และการประเมินผลปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เน้ือหา ของชุดกิจกรรมเสริมทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี ดังน้ี 

   1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ได้
คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียน จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

   1.2 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวกับข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง 
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่สําคัญพ้ืนฐานในการสร้างชุด
กิจกรรมของเสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต (2528) และแนวความคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางใน
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การสร้างชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ ของเคมป์และเดตัน (สุนีย์  เหมาะประสิทธ์ิ, 2533: 
18-23 ; อ้างอิงจาก Kemp & Dayton. 1985: 13-14) เก่ียวกับการออกแบบและการใช้สื่อการเรียนการสอน 

   1.3 ศึกษาลักษณะและประเภทของชุดกิจกรรม ของทบวงมหาวิทยาลัย (2524) คือชุดกิจกรรม
ที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกัน ครูเป็นผู้คอยดูแลกิจกรรมบางอย่างครูต้องเป็นผู้แสดงนําให้นักเรียนดูแล
กิจกรรมบางอย่างนักเรียนต้องทําด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบน้ีเหมาะอย่างย่ิงที่จะให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งเริ่มจะฝึกให้รู้จักการเรียนด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ดูแล และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2. การวางแผนและออกแบบ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ได้นําขั้นตอนต่างๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกันกับไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2522) ได้แบ่งขั้นตอนการผลิต 
ชุดกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 

3. การสร้างชุดกิจกรรม เป็นการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่กําหนดไว้ในการวางแผน และ
ออกแบบประกอบกับรุ่งทิวา  จักรกร (2527) ได้มีขั้นตอนการนําชุดกิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน
โดยประยุกต์ในการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คู่มือการจัดกิจกรรม (สําหรับครู) 
และสื่อวีดิทัศน์ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์   
1. คําแนะนําในการเรียนชุดกิจกรรม 
2. กรอบเน้ือหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
4. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จํานวน 6 ชุด ประกอบด้วย 

     ชุดกิจกรรมที่  1 การอ่านประโยค และขอ้ความเชิงวิเคราะห์  
     ชุดกิจกรรมที่  2 การอ่านสํานวน สุภาษิต และคําพังเพยเชิงวิเคราะห์ 
     ชุดกิจกรรมที่  3 การอ่านบทร้อยกรองเชิงวิเคราะห์ 
     ชุดกิจกรรมที่  4 การอ่านข่าวเชิงวิเคราะห์ 
     ชุดกิจกรรมที่  5 การอ่านบทความเชิงวิเคราะห์ 

     ชุดกิจกรรมที่  6 การอ่านนิทานเชิงวิเคราะห์ 
5. แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมละ10 ข้อ รวมท้ังหมด 60 ข้อ ผู้วิจัยได้คัดเลือก

เน้ือหาสําหรับใช้ในการสร้างแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม และนําแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
เน้ือหาตรวจ เพ่ือดูความเหมาะสมถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.97 และค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์  ริชาร์คสัน         
แบ่งออกเป็น ชุดกิจกรรมละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด  60 ข้อ โดยแบบทดสอบมีความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.96   
 คู่มือการจัดกิจกรรม (สําหรับครู) 
 1. คู่มือการจัดกิจกรรม การสร้างคู่มือการจัดกิจกรรม โดยดัดแปลงมาจากรูปแบบของ 
กรมวิชาการ (2545) ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ช่ือหน่วยที่และช่ือหน่วย ช้ันที่สอน และเวลา  
การสอน มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัดของระดับช้ันปี จุดประสงค์การเรียนรู้ กําหนดมาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ จะกําหนดหนังสือประกอบการเรียน และการวัดและ
ประเมินผล  
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2. คําเฉลยแบบฝึกชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จํานวน 6 ชุด 
3. เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 
4. นําคู่มือการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรม ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาทั้ง 3 
คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.97 

สื่อวีดิทัศน์ 
1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสื่อวีดิทัศน์ ของกรมวิชาการ (2544) สื่อการเรียนรู้ช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้เชิงเน้ือหา ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะการคิด สื่อจะให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาความรู้และทักษะ แล้วยังมุ่งให้
ผู้เรียน รักการเรียนรู้ 

2. ศึกษาหลักการออกแบบสื่อวีดิทัศน์ของอํานวย  เดชชัยศรี (2542) มีหลักระบวนการ
เรียนรู้ในการสร้างสื่อวีดิทัศน์ ที่ใช้ประกอบการเรียนชุดกิจกรรมที่ 6การอ่านนิทานเชิงวิเคราะห์ จะมี
การ์ตูนให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัวกับชุดกิจกรรม กระตุ้นการเรียนรู้ เร้าความสนใจโดยการใช้สีสัน  
เสียง และรูปภาพต่างๆ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสื่อวีดิทัศน์ ทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเน้ือหาและ  
มองภาพได้ชัดเจนย่ิงขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งบนเคร่ืองเล่น  VCD DVD และบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

3. การดําเนินการสร้างสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนในชุดกิจกรรมที่ 6 การอ่านนิทาน
เชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

   3.1 ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว นิทาน 3 เรื่อง 
   1) ชาวนากับลาแก่ 
   2) นกกระเรียน ห่าน และเหย่ียว 
   3) มังกรสอนลูก 

3.2 บันทึกเสียงบรรยายในเร่ืองนิทานทั้ง 3 เรื่อง 
4. ตัดต่อภาพภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว กับเสียงบรรยาย ใส่เสียงดนตรีประกอบ และสร้าง

ภาพกราฟิกการแนะนําการดูนิทาน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี 
4. การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

นําชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  คู่มือการจัดกิจกรรม (สําหรับครู) 
และสื่อวีดิทัศน์ เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ และให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวน 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาจํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
ของชุดกิจกรรม 

 
การดําเนินการทดลอง 

1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก จํานวน 2 ห้องเรียนจาก 3 ห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลองคร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ทั้งหมด 42 คน 

การทดลองที่ 1 ทําการทดลอง โดยจับสลากนักเรียนจากห้องเรียนที่ 1 จํานวน 3 คน 
เพ่ือทดสอบคุณภาพเบ้ืองต้นโดยการสังเกต สัมภาษณ์ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
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การทดลองที่ 2 ทําการทดลอง โดยจับสลากนักเรียนจากห้องเรียนที่ 1 จํานวน 9 คน 
เพ่ือหาแนวโน้มของประสิทธิภาพ นํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ทดลองในขั้นต่อไป 

การทดลองที่ 3 ทําการทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน จากห้องเรียนที่ 2 เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
ที่สร้างขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
และประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 คือการนําชุดกิจกรรมเสริมทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
นักเรียนในห้องเรียนที่ 3 ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในขั้นการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ เป็นจํานวนทั้งหมด 30 คน  
              สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
         1. ค่าเฉล่ีย 
         2. ร้อยละ  
         3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         4. การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยหาค่า E1/E2 
    5. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใช้สถิติทดสอบ t-test Dependent Sample 
 

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
1. ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด วิธีการสร้างแบบทดสอบของบุญชม ศรีสะอาด 

(2537) ใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์สําหรับใช้ตัดสินว่าผู้สอบมีความรู้ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การวัดตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจสําคัญของข้อสอบในแบบทดสอบ
ประเภทน้ี 

2. กําหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดผลและทําเป็นแบบทดสอบ 
3. กําหนดลักษณะของแบบทดสอบ โดยในการวิจัยคร้ังน้ีได้กําหนดแบบทดสอบประเภท

เลือกตอบ (Multiple  Choices) ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้และเน้ือหาวิชาที่เรียนในชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังน้ี 

1) นักเรียนสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
2) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
3) นักเรียนสามารถสรุปข้อคดิจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
4) นักเรียนสามารถแปลความหมายจากเรือ่งที่อ่านได้ถูกต้อง 
5) นักเรียนสามารถประเมินเหตุการณ์ในเรือ่งที่อ่านได้ถูกต้อง 
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4. คัดเลือกเน้ือหาสําหรับใช้ในการสร้างแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน  
(Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple  Choice) 
4 ตัวเลือก 30 ข้อ เวลาสอบ 40 นาที 

5. ผู้วิจัยนําแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาตรวจ เพ่ือดูความเหมาะสมถูกต้องปรับแก้
ตัวเลือกบ้างข้อที่ไม่ชัดเจน กํากวม ตัวเลือกที่ช้ีนําให้นักเรียนตอบ เป็นต้น โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาทั้ง 3 คน แสดงว่า แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์ มีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.95 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553  
โรงเรียนวัดหนองตางูจํานวน 40 คน โรงเรียนวัดหนองปลาไหลจํานวน 30 คน และโรงเรียนบ้านบึงราชฏร์ 
จํานวน 30 คน รวมทั้งหมด 100 คน เพ่ือนําผลมาหาค่าคุณภาพ  ดังน้ี 

6.1 ความยากง่าย เป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค 27 % ในการแบ่งกลุ่มสูงตํ่า (ล้วน และ
อังคณา  สายยศ, 2538) โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .22 -.77 

6.2 ค่าอํานาจจําแนก เป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค 27 % ในการแบ่งกลุ่มสูงตํ่า โดยเลือก
ข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ .22 – .88 จํานวน 60 ข้อ 

6.3 ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบที่มีจํานวน 60 ข้อ การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์  ริชาร์คสัน แบ่งออกเป็น ก่อนเรียน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบมีความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.91 และหลังเรียน โดยแบบทดสอบมีความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.97   

7. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ฉบับจริง เพ่ือใช้ในการ
สอบจริงต่อไปกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนจํานวน 30 ข้อ และหลังเรียนจํานวน 30 ข้อ 

 
3. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
2. พิจารณารูปแบบโครงสร้างของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือกําหนด

วัตถุประสงค์ที่ต้องการประเมิน ทั้งแบบประเมินด้านเน้ือหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
3. สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับ

ผู้เช่ียวชาญทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน ดังน้ี 
   5   คะแนน  มีคุณภาพระดับดีมาก    
   4   คะแนน มีคุณภาพระดับดี    
   3   คะแนน มีคุณภาพระดับปานกลาง  
   2   คะแนน ควรปรับปรุงแก้ไข   
   1   คะแนน ใช้ไม่ได้ 

4. นําแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมเสรมิทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ นําไปให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
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5. นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม
เสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

6. นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ข้อมูลของการประเมิน ดังน้ี 
      ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
      ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
      ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง มคีุณภาพระดับปานกลาง 
      ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง ควรปรับปรุงแก้ไข 
      ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง ใช้ไม่ได้ 

ในการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  ผู้วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์ในการยอมรับที่ระดับ 3.51 ขึ้นไป  

 
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์    

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
2. สร้างข้อความในแต่ละข้อน้ันๆให้ครอบคลุมเน้ือหา ต้องเป็นข้อความที่เขียนในแง่

พฤติกรรม ความเช่ือ หรือความต้ังใจ ข้อความในแต่ละข้อต้องสั้น เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่กํากวม 
3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยผู้วิจัยกําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี  
  คะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ น้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของความพึงพอใจใช้เกณฑ์ ดังน้ี 
  4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ มาก 
  2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ น้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด 

4. นําแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

5. ทําการทดลองก่อนนําไปใช้จริง (Try Out) โดยการนําข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน จํานวน 30 คน เพ่ือนําผลมาหาค่าคุณภาพของข้อ
คําถามแต่ละข้อ 
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5.1 ได้ความเช่ือมั่นของข้อคําถาม จํานวน 20 ข้อ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α 
– Coefficient) โดยใช้สูตรของ ครอนบัค (Cronbach) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ
เท่ากับ 0.80 

6. จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพ่ือใช้ในการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผลการวิจัย 
1. การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1.1 ด้านคุณภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า  
ในส่วนของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ คู่มือการจัดกิจกรรม (สําหรับครู) และ 
สื่อวีดิทัศน์  ในด้านเน้ือหาของชุดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ  4.64  และมีเกณฑ์คุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก ส่วนในด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับ  4.33 

1.2 ด้านประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย
พบว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
87.29/83.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ และความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 

2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ที่เรียน  
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ในสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 

1. อภิปรายผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
1.1 ด้านคุณภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่าคุณภาพ

ของชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
1.2 ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

87.29/83.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/ 80 ที่ต้ังไว้ ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นเป็นค่าร้อยละ ของคะแนน
เฉลี่ยของชุดกิจกรรมระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.29 และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจาก
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.95 ทั้งน้ีเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

ประการแรกชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ผู้ วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาขึ้นได้ดําเนินการตามข้ันตอนการสร้างชุดกิจกรรม อย่างมีระบบโดยศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างชุดกิจกรรมของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2525) วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2525) 
ตลอดจนศึกษาเน้ือหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบกับการศึกษาข้อมูลทักษะการ
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อ่านเชิงวิเคราะห์ หลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้ นอกจากน้ี การที่ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  น้ันอาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมตามขั้นตอนการ
ผลิตชุดกิจกรรมของทบวงมหาวิทยาลัย (2524) ทําให้เน้ือหามีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
นักเรียน ชุดกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและชุดกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับนักเรียน เป็นชุดกิจกรรมที่ให้ครูและนักเรียนได้มีบทบาทในการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกัน
โดยนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง โดยครูจะเป็น
ผู้ดูแลและให้คําแนะนํา อีกทั้งเตรียมสื่ออุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เกิดความเข้าใจและลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน อีกทั้งในการประเมินผล ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑ์ เพ่ือประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นอกจากน้ียังมีการหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 80/ 80 ซึ่งเมื่อผู้วิจัยนํามาประมวลความคิดในการสร้างและพัฒนาชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพของนักเรียนทําให้
ได้รับผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 6 ท่าน อยู่ในระดับดี 
 ประการที่สอง ผู้วิจัยได้นําเน้ือหาที่นักเรียนอ่านในชีวิตประจําวันมาบรรจุในชุดกิจกรรม  
เพราะต้องการให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านซ้ําบ่อยๆ ทั้งน้ีเป็นไปตามการเรียนรู้โดยการฝึกฝน  (Law of 
Exercise)  ของธอร์นไดค์ Thorndike กล่าวว่า การกระทําซ้ําๆ จะทําให้เกิดความแม่นยํา ในเน้ือหาดีขึ้น
โดยเฉพาะการใช้ภาษา การเขียนการอ่านต่างๆ ถ้าทําได้บ่อยๆ ย่อมให้เกิดการเรียนรู้ได้นานคงทน
ถาวร  โดยจะต้องเกิดความเข้าใจในเหตุผลอย่างแท้จริงก่อน สอดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษาของ 
กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2528) ว่าการฝึกต้องมีความต้ังใจ สนใจ มีแรงจูงใจ มีความเข้าใจ รู้เป้าหมาย
และรู้คุณค่าของสิ่งที่ตนทําซ้ําๆ น้ัน จึงจะทําให้เกิดผลที่สมบูรณ์และเมื่อใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการ
เรียนการสอนแล้ว วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงว่าการ สร้างชุดกิจกรรมเพ่ือใช้ฝึกทักษะหรือเสริม
ทักษะให้กับนักเรียนได้ฝึกซ้ําบ่อยๆหลายๆ ครั้งเป็นการเพ่ิมพูนทักษะการอ่านที่ดีให้แก่เด็ก นักเรียน
ได้เป็นอย่างดี   
 ประการที่สามชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นเป็น
ชุดกิจกรรมที่มีการพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์  
และการเขียนมาสร้างเป็นชุดกิจกรรม ส่งผลให้จุดประสงค์ กิจกรรมและแบบทดสอบล้วนสอดคล้อง
กับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเยาวภา  จําปางาม (2552) ซึ่งพบว่าการพัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีกิจกรรม
ที่คัดสรรเน้ือหาจาก นิทาน ข่าว บทร้อยกรอง เป็นสิ่งที่นักเรียนได้อ่านในชีวิตประจําวัน จึงได้รับผล
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 6 ท่าน ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์และความพึงพอใจที่มีต่อ 
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 

2.1 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีคะแนนความสามารถ
ทางการอ่านเชิงเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
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2.2 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ในสมมติฐานของการวิจัย ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก
สาเหตุ ดังน้ี 

ประการแรก เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วย 
ชุดกิจกรรม เท่ากับ 12.13 ส่วนคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 16.33 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  
เพราะเป็นชุดกิจกรรมรายบุคคลของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2525) ที่จัดไว้ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองตาม
คําแนะนําที่ระบุไว้ แต่อาจมีการปรึกษาระหว่างเรียนได้ นักเรียนสามารถปรึกษากับเพ่ือนนักเรียน  
หรืออาจนําไปเรียนปรึกษาผู้ปกครองหรือบุคลากรอ่ืนคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จึงทําให้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 54.43 สอดคล้อกับงานวิจัยของอังคณา  จุโฬทก (2542) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ     
วัดการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการใช้
รูปแบบ 6-C พัฒนาทักษะการอ่าน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดมความคิดของนักเรียน เพ่ือน
นักเรียนให้กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มตํ่า ได้พัฒนาการอ่านไปตามศักยภาพของคนเอง ทําให้ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 47.73 

ประการที่สอง  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้
มีการสอดแทรก สื่อวีดิทัศน์  นิทานภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว  ลงไปในเน้ือหาโดยนิทานที่สอดแทรกเข้า
ไปน้ันมีเน้ือหาที่น่าติดตาม ต่ืนเต้น ก่อให้เกิดจินตนาการแก่นักเรียน มีกระบวนการเรียนรู้ในการสร้าง
สื่อวีดิทัศน์ของอํานวย  เดชชัยศรี ( 2542) คือ เร้าความสนใจ (Gain Attention) เป็นการสร้างบทเริ่มต้น
ของกิจกรรมที่เรียนน่ันเอง โดยผู้เรียนสนใจเนื้อหาบนจอภาพ สามารถบอกวัตถุประสงค์ (Specify 
Objectives) จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหาและรู้เค้าโครงของเน้ือหาอีกด้วย
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งจะมีผลทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอีกทั้งภาพประกอบก็มีความ
สวยงาม ทําให้เกิดความเพลิดเพลินแก่นักเรียนเป็นการเรียนที่สนุก เร้าความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2542) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมที่มีศักยภาพน้ันจะต้อง
ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนให้สนใจการเรียนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
ที่ดี เรียนได้ตามความสนใจและอัตราการเรียนรู้ของตนเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/ 80 และมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งทําให้นักเรียน
มีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงขึ้นหลังจากเรียนจบทุกชุดกิจกรรม และมีความพึงพอใจใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเป็นชุดกิจกรรม
ที่มีศักยภาพสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/ 80 ดังน้ันจึงควรมีการเผยแพร่ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือนําไปสู่การขยายผล
ในโรงเรียนซึ่งสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หรือประยุกต์ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใน
การเรียนการสอน 

1.2 ในการเรียนการสอนครูต้องเน้นให้นักเรียนอ่านคําช้ีแจงกับอ่านเนื้อหาให้เข้าใจ
เสียก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งครู
จําเป็นต้องปฏิบัติตามคู่มือครูอย่างเคร่งครัด ครูผู้สอนควรควบคุมช้ันเรียน และดูแลนักเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์มา
ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) และเมื่อดําเนินการเรียนการสอนเสร็จแล้วนํามาทดสอบหลังเรียนอีก
ครั้ง (Post - test) ซึ่งจะทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการใช้ชุดกิจกรรมของผู้เรียน 

1.3 แม้ว่าในการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ จะมีผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดก็ตาม แต่การนําชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ไปใช้ ควรพิจารณาถึงการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
เป็นกันเอง การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน สามารถซักถาม   
ตลอดจนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จะก่อให้เกิดความสนุกสนานและความพึงพอใจของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรทําวิจัยเช่นน้ีอีก โดยใช้กลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา  

ที่มีผลการเรียนในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตํ่ากว่าเกณฑ์ 
2.2 ควรมีการศึกษาถึงผลการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  

กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เจตคติต่อการเรียน ทักษะในการทํางานกลุ่ม เป็นต้น 
2.3 การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือควรมีการดําเนินการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนอาจเชิญผู้เช่ียวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
ผลงานวิจัยด้านการออกแบบการเรียนการสอนหรือหลักสูตรและการสอนเข้ามาร่วมประเมินคุณภาพ
ของคู่มือเพ่ิมมากขึ้น 
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