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ประเภทวิจยั ชั้นเรี ยน

บทคัดย่อ
การศึ ก ษา เรื่ องผลสั ม ฤทธิ์ ทางการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์เพื่ อพัฒ นาความคิ ด ของนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 ในการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชี พ 1 โดยใช้แบบฝึ ก มีวตั ถุประสงค์
ของการวิจยั คือ เพื่อสร้างแบบฝึ กการอ่านเพื่อพัฒนาความคิดในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยใน
การเรี ย นวิช าภาษาไทยเพื่ออาชี พ 1 และเพื่อศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการอ่า นของนัก ศึ กษาที่ เรี ยนวิช า
ภาษาไทยเพื่ออาชี พ ซึ่ งเป็ นวิชาพื้นฐานที่ จดั ให้มีก ารเรี ยนการสอนทุ กสาขา ทุ กห้องเรี ย น ผูว้ ิจยั ได้
ทดสอบแบบฝึ กการอ่านเพื่อพัฒนาความคิด กับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 ห้อง 5
ปี การศึกษา 1/2557 โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว จานวน 44 คน ที่เรี ยน
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชี พ 1 เนื่ องจากนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 แต่ละคนมีที่มา
หลากหลายทั้งภูมิลาเนา พื้นฐานความรู ้ ทางครอบครัวและพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ จึงควรมีความรู้
พื้นฐานด้านการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนและการประกอบ
งานอาชี พของนักศึกษาต่อไปในอนาคต สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นประกอบด้วย 1)แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ องการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค ประกอบด้วย
แบบฝึ กหัด 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 เรื่ อง ชนิดของประโยค ชุดที่ 2 เรื่ อง การใช้ประโยคแสดงเจตนา ชุดที่ 3
เรื่ อง การเรี ยงลาดับคาในประโยค และชุดที่ 4 เรื่ อง ความยาวของประโยค โดยแต่ละชุ ดจะมีคาถาม
ปรนัย 5-10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลยประกอบการอธิ บาย ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด 6 คาบ 2) แบบทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบปรนัยจานวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน
รวม 30 คะแนน

ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบฝึ กการอ่านเพื่อพัฒนาความคิด เรื่ องการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ประกอบด้วยแบบ
ฝึ กการอ่านพัฒนาความคิด 2 ชุด คือ ชุด 1 บทความเรื่ อง “ตกซ้ าชั้น มันมาอีกแล้ว” แบบฝึ กตอนที่ 1
จานวน 10 ข้อ ชุดที่ 2 บทความเรื่ อง “คนไทยอ่านหนังสื อวันละ 27 นาที” แบบฝึ กตอนที่ 2 จานวน 10
ข้อ ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด 4 คาบ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยนแบบปรนัย จานวน 30 ข้อ ตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
ตอบผิด 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน เกณฑ์ผา่ นคือ ตอบถูก 20 ข้อ ได้ 20 คะแนน ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
ขณะเรี ยนใช้การซักถาม สังเกต โดยมีแบบประเมินพฤติกรรม และแบบประเมินผลงานหลังใช้
แบบฝึ กการอ่านเพื่อพัฒนาความคิด โดยใช้แบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 30 ข้อ ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อพัฒนาความคิดของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ในการเรี ยนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึ ก พบว่า ค่า t ที่ได้จากการ
คานวณ มีค่าเท่ากับ 6.603 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1.68 แสดงให้เห็นว่า สมมติฐาน
ดังกล่าวเป็ นจริ ง หมายความว่า การใช้แบบฝึ กการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อพัฒนาความคิด มีผลทาให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านเพื่อพัฒนาความคิดของนักศึกษามีค่าสู งขึ้น อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

