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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมสุนทรภู่  

โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
2) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการอา่นเชงิวิเคราะห ์กอ่น
เรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้แบบฝกึทกัษะด้วยกระบวนการกลุม่รว่มมอืแบบ STAD 4) หาดชันปีระสทิธิผล
ของนักเรยีนหลงัการพัฒนาทกัษะการอา่นเชิงวเิคราะห ์จากวรรณกรรมของสนุทรภู ่โดยใชแ้บบฝกึทกัษะ
ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยใชห้นว่ยการสุม่เปน็หอ้งเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาม ี4 ชนดิ คอื แผนการจดัการเรยีนรู ้
แบบฝกึทกัษะดา้นการอา่นเชิงวเิคราะห ์แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิด์า้นการอา่นเชงิวิเคราะห ์แบบประเมนิ
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t - test (Dependent Samples) 
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ผลการวจิยัพบ นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 ทีไ่ด้รบัการพฒันาทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะห์ จาก
วรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีทักษะในการ
อ่านเชงิวเิคราะหอ์ยูใ่นระดับดี แบบฝกึทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะห ์มีประสทิธภิาพเทา่กบั 85.21/83.80 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7277 แสดงว่านักเรียนทักษะการอ่านเชิง
วเิคราะหส์งูขึน้ 0.7277 หรอื คดิเปน็รอ้ยละ 72.77 และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 มคีวามพงึพอใจตอ่
การพฒันาทกัษะการอา่นเชิงวเิคราะห ์จากวรรณกรรมของสนุทรภู ่โดยใช้แบบฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการ
กลุม่ร่วมมอืแบบ STAD อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 แผนการจดัการเรยีนรูด้า้นการ
อ่านเชิงวิเคราะห์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีเนื้อหาจากวรรณกรรม
ของสุนทรภู่ ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
อย่างดี เหมาะสมที่จะนำาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
ให้แพร่หลายต่อไป

คำ�สำ�คัญ: แบบฝึกทักษะ กระบวนการกลุ่มร่วมมือ การอ่านเชิงวิเคราะห์

Abstract
The development of the analytical reading skill on Soonthornphu’s literary works 

using drills with STAD cooperative learning process aimied to: 1) develop the analytical 
reading ability on Soonthornphu’s literary works using drills with STAD cooperative learning 
process ; 2) develop drills of analytical reading on Soonthornphu’s literary works using drills 
with STAD cooperative learning process to meet the 80/80 efficiency criterion ; 3) compare  
the analytical reading learning achievements, before and after learning using drills with 
STAD cooperative learning process ; 4) find the effectiveness index of the students after the  
development of the analytical reading ability on Soonthornphu’s literary works using drills 
with STAD cooperative learning process. The sample comprised 32 grade 7 students from 
Group 2 of Thakhonyangpittayakhom School, Kantarawichai District, Mahasarakham Province, 
in the 2nd semester of the academic year 2015, obtained through cluster sampling, using 
the class as the sampling unit. The instruments were of 4 types: learning organization plans  
with the quality in the high level ; 6 drills of analytical reading ; a 4-choice learning  
achievement test of analytical reading containing 30 questions, and a subjective test  
containing 3 questions, having the discrimination from 0.25 to 0.83 and the total reliability 
of 0.84 ; an evaluation form for analytical reading skill, and a 5-level satisfaction rating scale  
questionnaire containing 15 questions which had been examined by experts. The  
statistics employed in data analysis were percentage, the mean, standard deviation, and t-test  
(dependent samples) for hypothesis testing.

The results revealed that the grade 7 students whose analytical reading skill on  
Soonthornphu’s literary works using drills with STAD cooperative learning process was  
developed had their analytical reading skill in the good level ; the drills of analytical reading  
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บทนำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ไดก้ำาหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็น
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการ
คิด ประกอบด้วย 5 สาระ 6 มาตรฐานการเรียนรู้ 
ได้แก่ สาระที่ 1) ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ 
และความคิด เพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน สาระที่ 2) 
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารเขียนเรียงความ
ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 3) การฟัง 
การดูและการพูดการฟังและดูสามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  
ความคิด ความรู้ สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณ และสร้างสรรค์สาระที่ 4) เข้าใจ
และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมไทยอยา่งเหน็คุณค่าและนำามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตจริง สาระที่ 5) เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย

อย่างเห็นคุณค่าและนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 9) 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
สำาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่
กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักว่า ผู้เรียน
มีความสำาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รยีน สามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม
ศักยภาพ คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำาคัญทั้ง
ความรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเน้ือหาวิชา
อื่นๆ ของนักเรียน ต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 2) 

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยส่วน
ใหญ่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาพบว่า นักเรียนมี
ข้อบกพร่องในเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่มาก
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
สิ่งที่อ่านตลอดจนยังขาดทักษะในการจับใจความ
คิดสำาคัญของผู้เขียนที่ส่งมายังผู้อ่าน หรือขาด

skill had the efficiency of 85.21/83.80 which could meet the 80/80 criterion ; the  
effectiveness index was 0.7277 That means the students had their analytical reading 
skill 0.7277 or 72.77 percent higher ; and the grade 7 students were satisfied with the  
development of analytical reading skill on Soonthornphu’s literary works using drills with 
STAD cooperative learning process in the highest level, with the mean of 4.29. The learning  
organization on analytical reading for grade 7 students using drills with the content from 
Soonthornphu’s literary works, together with STAD cooperative learning process had 
good efficiency and effectiveness, suitable for being used further in Analytical reading at  
developing students’ creative reading skill.

Keywords: Drill, cooperative learning process, analytical reading
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พฤติกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์นั้นเอง อาจเป็น
เพราะครูผู้สอนไม่สามารถเลือกใช้วิธีการสอนที่
เหมาะสมในการฝึกนักเรียนให้สามารถอ่านเชิง
วิเคราะห์ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 40) 

การเรยีนรูแ้บบ STAD (Student Teams 
Achievement Division) หมายถึง การเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือกัน ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันทำางานตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นก
ลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียน
ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน มี
เพศต่างกัน การจัดกิจกรรมจะเร่ิมต้นจากครูนำา
เสนอบทเรียน แล้วจึงให้นักเรียนทำางานเป็นทีม
หรือเป็นกลุ่มและเมื่อมั่นใจว่านักเรียนทุกกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน จึงทำาการทดสอบ
ย่อยโดยที่ไม่ให้นักเรียนปรึกษาหารือกัน คะแนน
จากการทำาแบบทดสอบย่อยของนักเรียนแต่ละ
คนจะถูกเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน จากนั้น
จึงนำามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม
ที่ทำาคะแนนได้ดีที่สุดจะได้รับใบประกาศ หรือ
รางวัล ซึ่งสลาวิน (Slavin) ได้นำาการเรียนแบบ
ร่วมมือกันเรียนโดยใช้แบบกลุ่มสังกัดสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียน (Student Teams – Achievement  
Divisions หรือ STAD) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อิสราเอล และไนจีเรีย ในโรงเรียนที่อยู่ในเมือง
ใหญ่ ชานเมือง และชนบท (Slavin, 1955: 5) 
ส่วนในประเทศไทยได้ศึกษาการพัฒนาการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบการ
จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ผลการ
วิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการ
สอนแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวา่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนดว้ยวธิสีอนแบบปกต ิ 
(จิระนันท์ ไตรแสง, 2551 ; พรทิภา มากมูลดี,  
2551 ; อภิวันทนา บุ่นวรรณา, 2553) ซึ่ง
สอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ว่าตนคิดอะไร 
มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของ

ตนเองได ้สามารถปรบัเปลีย่นกลวธิกีารคดิของตน
ได้ (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา, 2545: 88) 
การเรียนรู้ด้วยร่วมมือแบบ STADโดยการสอนที่เ
นน้กระบวนการอ่าน เปน็การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็
สำาคญั การสอนแบบนีช้ว่ยเพ่ิมผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนมีทักษะการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมี
สมรรถภาพทางการทำางานรว่มกนั มสีขุภาพจติทีด่ ี
และมีทักษะทางสังคม (กรมวิชาการ. 2543: 47) 

วรรณกรรมสุนทรภู่ที่ใช้ในหนังสือเรียน
ภาษาไทย เน้ือหาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านคติธรรมคำาสอน ด้าน
ธรรมชาติวิทยา ด้านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ อัน
เป็นการพัฒนาการศึกษาให้แก่สังคมไทย นับได้
ว่าวรรณกรรมสุนทรภู่มีคุณค่าต่อวงการศึกษา
ไทยเป็นอย่างยิ่ง ทำาให้เห็นคุณค่าสำาคัญคือ การ
สะท้อนแนวคิดสำาคัญหลากหลายแง่มุม สอนให้
รู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว สอนให้รู้จักคิด  
รู้จักจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มอง
โลกกว้างไกล สอนให้อ่านหนังสือเป็น สามารถ
อ่านเรื่องราว อ่านคนและอ่านชีวิตได้อย่างเข้าใจ
ลึกซึ้ง สอนให้มีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวที 
เข้าใจธรรมชาติและเข้าใจสัจธรรม ความเป็น
ธรรมดาของชีวิตและของโลก สามารถนำาความรู้
ไปดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
เป็นคนมคีณุภาพอนัเป็นกำาลงัสำาคญัในการพฒันา
ชาติต่อไป อีกทั้งวรรณกรรมสุนทรภู่ยังเป็นแกน
หลักสำาคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่
วงการศกึษาไทยมาชา้นาน แมว่้าในปจัจบุนัสภาพ
เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตามแต่
วรรณกรรมสุนทรภู่ก็ไม่ได้ล้าสมัยหรือด้อยคุณค่า
ลงไป นอกจากนั้นผลงานวรรณกรรมสุนทรภู่โดย
เฉพาะนิทานคำากลอน เร่ืองพระอภัยมณี กาพย์
พระไชยสุริยา และนิราศเมืองแกลง ได้จัดพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ
อีกด้วย 
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จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษา
ไทย พื้นฐาน และได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาดัง
กล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะท่ีมี
เนื้อหาจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมทีกัษะการ
ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ สามารถเลือก
ที่จะอ่านจากส่ือมีอยู่อย่างมากมายในยุคปัจจุบัน 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น 
มีความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือเข้า
ถึงแหล่งข้อมูล ได้ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้น จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และเป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
และไม่ตกเป็นทาสของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
เปน็แนวทางสำาหรับครภูาษาไทยในการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อไป

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ ด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพือ่หาดัชนีประสทิธผิลหลงัการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของ
สนุทรภู ่โดยใช้แบบฝกึทักษะด้วยกระบวนการกลุม่
ร่วมมือแบบ STAD

3. เพือ่พฒันาทกัษะการอา่นเชิงวเิคราะห ์
จากวรรณกรรมสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่  
โดยใชแ้บบฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่รว่มมอื
แบบ STAD 

สมมุติฐานของการวิจัย
ผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านเชงิวเิคราะห ์หลัง

เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
โรงเรยีนทา่ขอนยางพทิยาคม ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำานวน 96 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรยีนทา่ขอนยางพทิยาคม องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบเป็นกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD จำานวน 8 แผนๆ ละ 2 
ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
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2. แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบ
ทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมมือ STAD ซึ่งเป็นข้อสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกคำาตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ 30 คะแนน และขอ้สอบแบบอตันัย จำานวน 
3 ข้อ 30 คะแนน

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบ
ฝึกทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่ร่วมมอืแบบ STAD 
ประกอบด้วยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรยีนรู ้และด้านประโยชนท์ีไ่ด้รบั
จากการจัดการเรยีนรู ้เปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุดจำานวน 15 ข้อ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธี
ปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองให้เข้าใจ

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ จำานวน 33 
ข้อ เป็นข้อแบบทดสอบแบบปรนัย 30 ข้อ และ
แบบอัตนัย จำานวน 3 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที

3. ผู้วิจัยดำาเนินการสอนในโรงเรียน
ท่าขอนยางพิทยาคม อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้8 แผนๆ ละ  
2 ช่ัวโมง ระยะเวลา 16 ช่ัวโมง โดยไมร่วมทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน 

4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว 
ทำาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดเดียวที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน

5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำานวน 15 ข้อ 

6. ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบ และ
การสอบถาม นำาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูล โดยดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแบบ
ฝกึทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะห ์โดยใชก้ระบวนการ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยหาค่าเฉลี่ย และค่า
ร้อยละ 

3. หาคา่ระดบัทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะหก่์อนและหลงัเรยีน ด้วยแบบฝกึทกัษะ
การอา่นเชงิวเิคราะห ์โดยใชก้ระบวนการกลุม่รว่ม
มือแบบ STAD โดยใช้ค่า t - test (Dependent 
Samples) 

5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ทีม่ตีอ่การพฒันาทกัษะการอา่นเชิงวเิคราะห ์จาก
วรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยหาค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ทักษะการอ่านเชิง

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้

รับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จาก
วรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 

ต�ร�งที่ 1 แสดงระดบัทกัษะในการอา่นเชงิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาทกัษะการอา่นเชงิ
วิเคราะห์ โดยรวม 

 ระดับทักษะก�รอ่�นเชิงวิเคร�ะห์ จำ�นวน
 (คน) 

ร้อยละ
ร้อยละของคะแนน ระดับ

81-100 ดีมาก 23 71.88

65-80 ดี 9 28.12

50-64 ปานกลาง - -

<50 ต่ำา - -

รวม 32 100.00

จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมส่วนใหญ่
นักเรียนมีทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดบัดมีาก จำานวน 23 คน คิดเปน็รอ้ยละ 71.88 
และอยู่ในระดับดี จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.12 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์หาประสทิธภิาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์จาก
คะแนนการทดสอบย่อยระหว่างเรียน และการ
ทดสอบวัดความสามารถด้านอ่านเชิงวิเคราะห์ 
หลังเรียนดังตารางที่ 2
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จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.21/83.80

ตอนที ่3 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิดา้นการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ผลปรากฏดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 2 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ประสิทธิภ�พ จำ�นวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ประสิทธิภ�พ E
1
/E

2

คะแนนจากการทดสอบย่อย
ระหว่างเรียน (E

1
) 

32 60 1636 85.21

85.21/83.80

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
หลังเรียน (E

2
) 

32 60 1609 83.80

ต�ร�งที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด้์านการอ่านเชงิวเิคราะหข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาทกัษะ
การอา่นเชิงวเิคราะห ์จากวรรณกรรมของสุนทรภู ่โดยใชแ้บบฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่
ร่วมมือแบบ STAD 

ก�รทดสอบ N คะแนนเต็ม S.D. t

ก่อนเรียน 32 60 24.31 1.38
64.07**

หลังเรียน 32 60 50.28 2.45
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้
แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

ตอนที ่4 วเิคราะหห์าคา่ดชันปีระสทิธผิล
ของการพฒันาแบบฝกึทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะห ์
โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 
0.7277 ซึ่งแสดงว่า ผู้ เรียนมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
0.7277 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.77

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบ
ฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่ร่วมมอืแบบ STAD 
ผลปรากฏดังตารางที่ 5

ต�ร�งที่ 4 ดชันีประสทิธผิลของการพัฒนาแบบฝกึทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะห์ โดยใชก้ระบวนการกลุม่
ร่วมมือแบบ STAD 

จำ�นวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลังเรียน

ดัชนีประสิทธิผล

32 60 1609 778 0.7277

ต�ร�งที่ 5 คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การพฒันาทกัษะ
การอา่นเชิงวเิคราะห ์จากวรรณกรรมของสุนทรภู ่โดยใชแ้บบฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่
ร่วมมือแบบ STAD 

ร�ยก�รประเมิน S.D. ก�รแปลผล

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำาดับต่อเนื่องไม่สับสน 4.05 0.55 มาก

2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ไม่ยากจนเกินไป 3.78 0.66 มาก

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ 4.58 0.50 มากที่สุด

4. ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำาถามและค้นหาคำาตอบในสิ่งที่อยากรู้ 4.40 0.63 มาก

5. นักเรียนได้รู้จักแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 4.20 0.66 มาก

รวม 4.20 0.62 มาก

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้

1. นักเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 4.53 0.51 มากที่สุด

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4.58 0.50 มากที่สุด

3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 4.10 0.59 มาก

4. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา 4.32 0.60 มาก

5. ครูคอยช่วยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.52 0.65 มากที่สุด
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จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ดว้ยกระบวนการกลุม่รว่มมอืแบบ STAD โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้

รับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จาก
วรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีทักษะใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง

2. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.21/83.80 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

3. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่านเชงิวเิคราะห ์จากวรรณกรรมของสนุทรภู ่โดย
ใชแ้บบฝกึทกัษะด้วยกระบวนการกลุม่รว่มมอืแบบ 

STAD หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมีนยัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ.01 

4. ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7277 
แสดงวา่นกัเรยีนทกัษะการอา่นเชงิวิเคราะหสู์งขึน้ 
0.7277 หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.77 

5. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การพฒันา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของ
สนุทรภู ่โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุม่
รว่มมอืแบบ STAD อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.93

อภิปรายผล
จากการพัฒนาทักษะการ อ่าน เชิ ง

วิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบ
ฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่ร่วมมอืแบบ STAD 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อ
คน้พบทีจ่ะนำามาอภปิรายผลการวิจยัไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้
รับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จาก

ร�ยก�รประเมิน S.D. ก�รแปลผล

รวม 4.41 0.54 ม�ก

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

1. พัฒนาความสามารถด้านการอ่านควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด

2. ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น 4.53 0.55 มากที่สุด

3. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการระดมสมองในชั้นเรียน 4.10 0.63 มาก

4. ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4.03 0.53 มาก

5. นักเรียนนำากระบวนการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 
และในวิชาอื่นๆ 4.03 0.48 มาก

เฉลี่ย 4.26 0.59 ม�ก

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.29 0.59 ม�ก
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วรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีทักษะใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีเ่ป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก การพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ได้จัดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ นักเรียนได้มีการทำางานเป็นกลุ่ม มี
การวางแผนการทำาในกลุ่ม การนำาเสนอผลงาน 
นักเรียนคนที่เก่งจะคอยช่วยเหลือคนที่ปานกลาง
ละอ่อนของกลุ่ม เพราะถือว่าความสำาเร็จของทุก
คนคือความสำาเร็จของกลุ่ม นักเรียนได้ทราบผล
สำาเร็จของตนเองทำาใหเ้กิดเปน็กำาลงัใจในการเรยีน 
การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งสอดคล้องกับวิมลรัตน์ 
สนุทรโรจน์ (2550: 17) ได้เสนอวา่การเรยีนแบบ
รว่มมอืเปน็การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้น
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบ
ด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน 
โดยแต่ละคน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้
และในความสำาเรจ็ของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวม
ทั้งการให้กำาลังใจซึ้งกันและกัน คนที่เรียนเก่งจะ
ช่วยเหลือคน ที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียง
แต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หาก
แต่ต้องร่วมรับ ผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือน
สมาชกิทุกคนในกลุม่ ความสำาเรจ็ของแตล่ะบคุคล
คอืความสำาเร็จของกลุม่ทำาใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงขึ้น 

2. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.21/83.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เป็น

ไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่น
นี้เนื่องจาก แบบฝึกทักษะท่ีพัฒนาข้ึน ได้ผ่าน
กระบวนการสร้างที่มีระบบและวิธีการเขียนที่
เหมาะสม โดยศกึษาจากหลกัสตูร คูม่อืคร ูเน้ือหา 
เทคนิค และวิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทาง และได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นำา
ไปทดลองและปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งกอ่นนำาไป
ใช้จริง อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก
หลายส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนถนัด 
จะช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา นอกจากนี้ยัง
มีการเสริมแรงทางบวก โดยให้รางวัลแก่กลุ่มที่ทำา
คะแนนเฉลีย่ถงึเกณฑท์ีก่ำาหนด เปน็การกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนมคีวามพยามยามในการเรยีนมากข้ึน สง่ผล
ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ของตน

3. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อา่นเชงิวเิคราะห ์จากวรรณกรรมของสนุทรภู ่โดย
ใชแ้บบฝกึทกัษะดว้ยกระบวนการกลุม่รว่มมอืแบบ 
STAD สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่น
นี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง
กนัและกนัสมาชกิทีม่คีวามสามารถแตกตา่งกนัจะ
คอยช่วยเหลือกัน เป็นการฝึกทักษะการทำางาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ผลงานของกลุ่มขึ้น
อยู่กับสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม สมาชิกต่างได้
รับความสำาเร็จร่วมกัน ครูเป็นเพียงผู้แนะนำาให้
คำาปรึกษาเท่านั้น การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อกลุ่ม ซึ่งถือว่ามีความสำาคัญต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากผลการศึกษาค้นคว้าจะเห็น
ว่า การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ทำาให้
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พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี นักเรียนเก่งที่เข้าใจคำาสอนของครู
จะสามารถอธิบายให้เพ่ือนฟังทำาให้เพ่ือนเข้าใจ
คำาสอนของครูได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำาให้นักเรียน
เก่งเข้าใจเน้ือหาของบทเรียนได้อย่างลึกซึ้ง และ
สมาชิกทุกคนเข้าใจดีว่าคะแนนของตนมีส่วนช่วย
เพิ่มหรือลดคะแนนของกลุ่ม ดังนั้นทุกคนต้อง
พยายามอยา่งเต็มที ่จะคอยอาศยัเพ่ือนอย่างเดียว
ไมไ่ด ้อยา่งไรกต็ามการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วย
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ได้ผลก็ต่อเมื่อมีการเตรี
ยมสภาพห้องเรียนและจัดบรรยากาศในการเรียน
เป็นอย่างดี เพื่อเสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียน
พยายามในการเรียนให้มากขึ้น เช่น การชมเชย 
การให้รางวัลนักเรียนและกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 
ประกาศผลเกมเพ่ือให้นักเรียนทราบผลคะแนน
โดยทันที ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

4. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ที่พัฒนาข้ึนมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7277 
แสดงวา่นักเรยีนทกัษะการอา่นเชิงวเิคราะหสู์งขึน้ 
0.7277 หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.77 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว ้ทีเ่ปน็เช่นน้ีอาจเปน็เพราะผูว้จิยั
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
ตามกระบวน การวิจัยเพราะผู้วิจัยและนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคยเป็นกันเองได้รับความ
รว่มมืออยา่งดใีนการดำาเนนิการทดลอง และผูว้จิยั
ดูแลเอาใจใส่ขณะปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่าง
ใกล้ชิด กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มี
ความเหมาะสมกับวัยและการค้นคว้าหาความรู้ 
นกัเรยีนมีความสามารถ โดยเนือ้หาเริม่จากง่ายไป
หายาก มีสื่อใบงานใบความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม
ร่วมมือ ฝึกทักษะปฏิบัติการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
ทำางานร่วมกันมีกิจกรรมหลายรูปแบบเหมาะสม
กบัวยั และเป็นการเน้นใหน้กัเรยีนฝกึอา่น ทำาแบบ
ฝกึหดัดว้ยการอา่นซ้ำาบ่อยๆ จดัทำาผลงานหลงัจาก
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะการ

คดิวเิคราะหต์อบคำาถามจากเรือ่งทีอ่า่นดว้ยทกัษะ
ความรูค้วามจำา เขา้ใจ วเิคราะห ์ประเมนิคา่ นำาไป
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ
พงึพอใจตอ่การพฒันาทกัษะการอ่านเชงิวเิคราะห ์
จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 เป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากเนือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนดว้ยกลุ่ม
รว่มมอืแบบ STAD เปน็การจดักจิกรรมทีน่า่สนใจ 
หลากหลาย เป็นการสอนการทำางานเป็นกลุ่ม มี
การปรึกษาหารือกัน พูดคุย ซักถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา การที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางาน
กลุม่ เพือ่ใหก้ลุม่ประสบความสำาเรจ็ทำาใหน้กัเรยีน
ทีเ่รยีนออ่นมกีำาลงัใจในการเรยีน และมคีวามตัง้ใจ
ในการทำากิจกรรมต่างๆ มากขึ้นเพื่อต้องการให้
คะแนนกลุ่มได้ผลดี

ผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่ ผลการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมอืแบบ STAD 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำาให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นับว่าเป็นหัวใจสำาคัญของการ
เรียนการสอน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้
เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีสุข

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้ 
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1.1 ผลการวิจัยครั้งสามารถนำาแบบฝึก
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์มาใช้ฝึกเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนภาษาไทยควรนำาชุด
ฝึกทักษะนี้มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนและ
มีทักษะการคิดเพิ่มขึ้น 

1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการวิจัย
ครั้งนี้เน้นไปที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หรือถ้าครูผู้สอนจะนำาไปปรับใช้ในระดับชั้นอื่นๆ 
สามารถทำาไดโ้ดยยดึหลกัพัฒนาการทางสติปญัญา
ของนักเรียน แล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

1.3 กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ควร
อยู่ในความสนใจตามวัยและมีความหลากหลาย
เพ่ือกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียน ควร
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการ
สอน การใช้รูปภาพที่เหมาะสมตามวัย

1.4 ในการสร้างแบบฝึกทักษะครูควร
เลือกเรื่องที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับวัย สติปัญญา 
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน รวม
ทั้งพิจารณาระยะเวลาในการทำาชุดฝึกทักษะ ให้มี
ความเหมาะสมด้วย เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการเรียน 

1.5 การนำาแบบฝึกทักษะไปใช้ครูผู้
สอนควรคำานึงถึงพื้นฐานความรู้ด้านการอ่าน
ของนักเรียนละจะต้องปูพื้นฐานในการอ่านเชิง
วิเคราะห์แก่นักเรียนก่อน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ที่นำาเนื้อหามาจาก ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นตามสภาพหรือลักษณะของแต่ละ
โรงเรียน เพื่อให้ชุดฝึกทักษะมีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยมีการสร้าง
แบบฝึกทักษะกับการสอนด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อจะ
ได้ปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2.3 ควรมีการนำาแบบฝึกทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างข้ึนไปทดลองใช้
กับหลายๆ โรงเรียน เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัย
ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

2.4 ควรนำาไปทดลองกับกลุ่มทดลองที่
มีขนาดใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม เพื่อผลการศึกษาจะได้มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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