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พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นายชัยยศ ชูชื่น1

บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 

การวิจัย (Research: R) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

จากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดนิยาม ความสามารถ พฤติกรรมบ่งชี้ และ

แนวทางการพฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปีที ่4 ขัน้ตอนที ่2 การพฒันา (Development : D) เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการ

อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Design and Develop : 

D
1
, D

2
) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Implement : I) ขั้นตอนที่ 4 

การพฒันา (Development : D) เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่าน

จบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 (Evaluation : E) กลุม่ตวัอย่าง

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง

ปัตตาน ีจงัหวัดปัตตาน ีจ�านวน 27 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย 1) เครือ่งมือส�ารวจข้อมูลพืน้ฐาน  

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

แผนการจดัการเรียนรู ้จ�านวน 12 แผน ซึง่มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้องของหลงัสตูร (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 

แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในการน�าไปทดลองใช้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านจับใจความ แบบสังเกตพฤติกรรม

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของรูปแบบการเรียนการสอน (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ด�าเนินการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐานได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1 ครู วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาล

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 



Vol.5 No.1 January - June 201676

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม

 ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม

 ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม

 ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล

 ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล

2.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (มีค่า

เฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80) และความคดิเหน็ของครตู่อรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

 ปีที่ 4 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 2.70, S.D. = 0.47) 

3.  ผลการทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.95 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.38 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 แสดงว่าการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

4.  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.43 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.83 ซึ่งไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

 2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยที่เรียน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบ ภาษาไทย การอ่านจับใจความภาษาไทย 

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

ภาษาไทยเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และเป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันนอกจากนั้นภาษาไทยยัง

เป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวิีตเพ่ือแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ (ศิริอร อินทร์ตลาดชมุ, 

2546 : 27) ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 จึงก�าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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เป็นกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีส่ถานศกึษาต้องใช้เป็นหลกัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่สร้างพืน้ฐาน

ทางการเรียนรู้การคิดและการแก้ปัญหาร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ภาษาไทยจึงมิใช่เพียงแต่เป็น

ภาษาประจ�าชาติทีค่นไทยทกุคนควรศกึษาและอนรุกัษ์ไว้เท่านัน้ แต่ต้องช่วยกนัร่วมมอืด�าเนนิการให้คนไทย

ภาษาไทยอย่างถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ (ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 38) 

ซ่ึงจดุประสงค์ของหลกัสตูรนัน้มไิด้มุง่หมายเพียงแต่การอ่านการเขยีนได้เท่านัน้ แต่เน้นผลสมัฤทธิท์างทกัษะ

ความเข้าใจภาษา (การฟังและการอ่าน) และทกัษะการใช้ภาษา (การเขยีนและการพดู) จนสามารถใช้ภาษา

เป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ และหาเหตุผลได้ การจะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

หลกัสตูรได้นัน้ จะต้องจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังนีจ้ากภาษาไทยเป็นวชิาทักษะท่ีต้องการ

การฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ ผู้ใดสามารถเรียนรู้เข้าใจ และใช้ภาษาไทยส่ือสารได้ดี ย่อมได้เปรียบผู้อื่น

และสามารถเรียนรู้วิชาสาขาอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545 : 7-8) กล่าวว่า ภาษาไทย

เป็นหัวใจของทุกๆวิชาการที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี ต้องอาศัยการฝึกฝน

ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการพัฒนาทักษะเพื่อสื่อสารจ�าเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปด้วยกัน 

จะพัฒนาทักษะใดเพียงทักษะเดียวไม่ได้ ทั้งนี้เพราะทักษะทั้ง 4 มีปฏิสัมพันธ์กันตามธรรมชาติอยู่แล้ว  

ในบางครัง้อาจจะมุง่เน้นในการพฒันาทกัษะใดทกัษะหนึง่เป็นส�าคญัแต่จะมทีกัษะอืน่ๆผสมผสานอยูด้่วยเสมอ 

ดังนั้น ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปพร้อมๆ กัน

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก�าหนดจุดมุง่หมายทีส่�าคญัของการ

อ่านไว้ว่า เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า และก�าหนด

ให้การอ่านเป็นสาระที่ 1 ซึ่งก�าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนน�ากระบวนการอ่านสร้างความรู ้

และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด�าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน (กรม

วิชาการ, 2551 : 2) เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ

เทคโนโลย ีการทีจ่ะรบัสารจากสิง่เหล่านีไ้ด้ต้องอาศยัความรูไ้ด้ด้วยตนเองจากสือ่สิง่พมิพ์หรอืสือ่เทคโนโลยี 

การที่จะรับสารจากสื่อเหล่านี้ได้ต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านได้ดี จะมี

โอกาสหาความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆ ได้มากกว่าผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านน้อย เพราะการอ่านมากจะ

ท�าให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  

ปิยวรรณ ศริริตัน์ (2543 : 2) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นทกัษะทีค่วรได้รบัการส่งเสรมิเป็นอย่างมากเพราะเป็น

ทักษะที่คงอยู่ในตัวผู้เรียนได้นานที่สุด ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้นานที่สุดและใช้ได้แม้ว่าจะส�าเร็จการศึกษาไป

แล้ว ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีช่่วยให้ผูเ้รยีน สามารถศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และ

ยงัเป็นทกัษะทีต้่องใช้มากทีส่ดุในชวีติประจ�าวันทัง้ด้านการศกึษาและการท�างาน นอกจากนีก้ารวดัและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดเกณฑ์การ

ผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู ้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน  

คดิวเิคราะห์ เขยีน ให้ได้ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก�าหนดในทกุระดบั (กรมวชิาการ, 2551 : 26) ทัง้นีห้ลกัสตูร

ได้ให้ความส�าคัญแก่ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยได้ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การ

อ่านมาตรฐานท่ี 1.1 ข้อ 2 ว่าสามารถเข้าใจความส�าคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาค�าส�าคัญหรือใช้

แผนภาพโครงเร่ืองหรอืแผนภาพความคดิเป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาความเข้าใจในการอ่าน รู้จกัใช้ค�าถามเกีย่วกบั 
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เน้ือหา และแสดงความรู้ ความคิด คาดคะเนเหตุการณ์ เรื่องราว จากเรื่องที่อ่านและก�าหนดแนวทาง 

ปฏิบัติ การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการใช้เสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีการอ่านที่ถูกต้องจึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะ

ช่วยให้เกิดความช�านาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 3) 

ทีก่ล่าวว่า การอ่านมคีวามส�าคัญต่อชวีติมนษุย์ต้ังแต่เลก็จนโต และการอ่านมีความส�าคญัต่อการพฒันาอาชพี

และการศกึษา การอ่านเป็นหวัใจส�าคัญในการเรยีนการสอนทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน การอ่านจงึเป็นทกัษะ

ส�าคัญที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา หาความรู้ การประกอบอาชีพ การน�าไปใช้ในการ

ด�ารงชีวิต การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไขไปสู่ความกระจ่างในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือปัญหานานา

ประการ ทัง้ยงัช่วยให้คนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเพลดิเพลนิจากการอ่านอกีด้วย 

ดังที่ วัฒนะ บุญจับ (2541 : 99) กล่าวว่า การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคล 

ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา และมีส่วนผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้น เพราะ

การอ่านท�าให้คนฉลาด รูจ้กัคดิ มโีลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้ การอ่านยงัมคีวามส�าคญัอย่างมากในฐานะทีเ่ป็นทกัษะ

พืน้ฐานของการศกึษาตลอดชวีติ จดุเน้นหรอืจุดปรบัเปลีย่นของการศกึษาในอนาคตกค็อื การมุง่สร้างความ

สามารถและทกัษะของผูเ้รยีนให้สามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิด้วยตนเองได้เมือ่จบการศกึษา ในแต่ละระดบัไปแล้ว 

ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องสอนให้คนอ่านหนังสือเป็นและอยากที่จะอ่านหนังสือ ทักษะและสมรรถนะ 

ดังกล่าวอาจเปรียบประดุจ อาวุธ และคาถาอาคม ที่อาจารย์ได้มอบให้แก่ศิษย์ เมื่อจบหลักสูตร และศิษย์จะ 

สามารถน�าสิ่งที่อาจารย์มอบให้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต (วิชัย ตันศิริ, 2542 : 55) การอ่าน

มขีอบข่ายทีก่ว้างขวาง ครอบคลมุกจิกรรมหลายด้าน เช่น การรบัรู้ การพฒันาการความสนใจ การสงัเคราะห์ 

การแก้ปัญหา การประเมินค่าอย่างพินิจพิเคราะห์ ท�าให้การอ่านเกิดการตอบสนองทางร่างกายและทาง

อารมณ์ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านเจตคต ิบคุลกิภาพ อปุนสิยั ตลอดจนแนวทางการประพฤตปิฏบิตัิ

ของผู้อ่านได้ เราจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะในการอ่าน ซึ่งต้องอ่านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

เพื่อแสวงหาความรู้ทั้งหลาย เพราะการอ่านเป็นการเรียนรู้ การอ่านมากจะท�าให้มีความรู้มากโดยเฉพาะ

กระบวนการอ่านจับใจความภาษาไทย ผู้อ่านจะต้องใช้โครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ทั้งทางด้านภาษา

และความรู้ทั่วไป ที่มีอยู่มาช่วยท�าความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน โดยที่ผู้อ่านจะต้องสร้างความหมายเอง ด้วย

การน�าเอาโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับข้อเขียน ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีจึงขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความรู้เดิมตลอดจนความสนใจของ 

ผู้อ่านเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม�่าเสมอ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2545 : 2)  

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นทักษะท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการเรียนและเป็น 

พื้นฐานส�าหรบัการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป การอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นหัวใจของการอ่านซึง่จะส่งผล

ให้เข้าใจจดุหมายส�าคญัของเรือ่งทีอ่่านได้ ดงันัน้ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จงึมบีทบาท

มากในเรื่องของการอ่าน เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในการอ่านสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนา

สติปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์และช่วยให้จิตมีสมาธิ สามารถจับใจความของเรื่องได้ในเวลาที่รวดเร็ว การให้

นกัเรียนมทีกัษะในการอ่านจบัใจความภาษาไทย เป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัมาก เพราะจดุมุง่หมายทีแ่ท้จรงิของ

การอ่านคอื มุง่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจในเรือ่งทีอ่่านเป็นส�าคญั ถ้าผูอ่้านไม่เข้าใจสิง่ทีต่นอ่านก็นบัได้ว่าการ
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อ่านน้ันไม่มปีระสทิธิภาพ การอ่านจงึต้องเน้นความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานส�าคญัดงัที ่ณภทัร เทพพรรธนะ (2542 

: 46) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีทักษะในการอ่านจับใจความภาษาไทย ย่อมสามารถแสวงหาความรู้และศึกษา 

เล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด�าเนิน

ชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การอ่านอย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวินิจฉัย

เหตกุารณ์ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมเีหตุผล อย่างไรกต็ามแม้ว่าหลกัสตูรจะให้ความส�าคญักบัการอ่าน

จับใจความภาษาไทย แต่การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ผ่านมา 

ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 1 การอ่าน ปรากฏว่า กองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี  

กใ็ห้ความส�าคญักบัการอ่านเพราะยงัมนีกัเรยีนอ่านไม่ได้ (กองการศกึษา เทศบาลเมอืงปัตตาน ี, 2556 : 24) 

เมื่ออ่านไม่ได้ก็ไม่เข้าใจ เรื่องที่อ่าน จากรายงานดังกล่าวสอดคล้อง กับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนท่ีผู้วิจัย

ท�าการสอนอยู่ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 

4 ร้อยละ 75.50 แต่ได้คะแนนด้านทกัษะการอ่านและอ่านเพือ่ความเข้าใจเพยีง ร้อยละ 39.75 (ฝ่ายวชิาการ 

โรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านจะบงัติกอ , 2556 : 11) ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงให้เหน็ข้างต้น พอสรปุได้ว่า การจัดกจิกรรม

การเรยีนการสอนภาษาไทย สาระทีเ่ป็นปัญหามากทีส่ดุและควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ คือ สาระที่ 1 การอ่าน(การอ่านจับใจความภาษาไทย ) ใน

ด้านปัญหาการอ่านจับใจความภาษาไทย นั้น สาเหตุหน่ึงเกิดจากการท่ีครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิธีการในการที่จะฝึกทักษะในการคิด การ

จับประเด็นส�าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการอ่านจับใจความภาษาไทย ท�าให้การอ่านไม่มี

ประสทิธภิาพ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีค่รผููส้อนจะต้องแสวงหากระบวนการและวธิกีารสอนอ่านทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โดยเฉพาะในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักสูตรจะให้ความส�าคัญกับการอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญแต่การสอนเพื่อ

ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความที่ผ่านมา ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้

จากผลการสมัมนาเรือ่ง ทางสูค่วามส�าเรจ็ในการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในโครงสร้างรกัภาษาไทย 

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่าปัญหาส�าคัญของการสอนภาษาไทยในระดับประถม

ศึกษาคือ ปัญหาด้านการเขียนสะกดค�า ปัญหาด้านการฟัง ปัญหาด้านการอ่านจับใจความ ปัญหาด้านการ

เขียนเรียงความ และปัญหาด้านความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย และจากรายงานภาวะการศึกษา

ไทยในปี 2556 พบว่า แม้นักเรียนที่ระดับผลการเรียนดี ปรับตัวได้ดีและสามารถเรียนแบบท่องจ�าได้เก่งแต่

ส่วนใหญ่ไม่สามารถเรยีนรูโ้ดยการอ่าน และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง พวกเขาจงึพฒันาศกัยภาพของตนได้อย่าง

ไม่เต็มที่ (วิทยากร เชียงกูล, 2541 : 70 - 71) จากรายงานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียนของผู้วจิยัท�าการสอนอยูก่ล่าวคอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ได้คะแนน

ด้านทกัษะการอ่านจบัใจความเพยีงร้อยละ 48.52 (รายงานการประเมนิคณุภาพภายนอก 2556 : 9) ในด้าน

การอ่านจับใจความนั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ครูไม่สามารถจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด

ความเข้าใจในการอ่านจับใจความได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิธีการในการที่จะฝึกทักษะในการคิดการจับใจความ

ส�าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการอ่าน ท�าให้การอ่านของนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็น
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อย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องแสวงหากะรบวนการและวิธีการสอนอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคท่ีมี

ข่าวสารข้อมูลมากมายอย่างในปัจจุบัน ผู้เรียนจ�าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  

เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านในระดับสูงขึ้นต่อไป

ผู้วิจัยได้ศึกษาการเรียนแบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีผู้วิจัยสนใจท่ีน�ามาดัดแปลงใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คือ การเรียนแบบร่วมมือ รูปการเรียนการสอนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ซึ่งพัฒนา

โดยสตีเวนส์, แมคเด็น, สลาวินและฟาร์นิช (Steven, Madden, Slavin&Farnish, 1987) เป็นวิธีการเรียน

การสอนอ่านที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือกันร่วมกันท�างานที่ได้รับมอบหมาย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ 

กิจกรรมพืน้ฐาน กจิกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยตรง และกจิกรรมผสมผสานระหว่างการเขยีนและการ

ใช้ภาษา ในแต่ละกจิกรรมนักเรยีนจะเรยีนและท�างานในกลุม่ย่อยของตน ดงันัน้ การเรยีนแบบร่วมมอื และ

แบบ ซี ไอ อาร์ ซี จึงเน้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถของตนที่มีอยู่ ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง

ในการเป็นสมาชกิของกลุม่ จงึต้องมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลผุลส�าเรจ็และยอมรบัร่วมกนัใน

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มเกิดพัฒนาการ

ทางสังคม และในที่สุดจะท�าให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และสิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ นักเรียน

ทีเ่รยีนอ่อนได้รบัการช่วยเหลอืจากนกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง การสอนเพือ่นเป็นการสอนแบบตวัต่อตวั ซึง่นกัเรยีน

เก่งที่เข้าใจค�าสอนของครูจะเปลี่ยนค�าสอนของครูเป็นภาษาของตนเองและอธิบายให้เพื่อนฟัง ท�าให้เพื่อน

เข้าใจได้ดยีิง่ขึน้ ประสานกบั การสอนด้วยเทคนคิ SQ4RA โดยเน้นเทคนคิผงักราฟิกต่อความสามารถในการ

อ่านจับใจความภาษาไทย สามารถน�าไปสอนได้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอ่าน โดย

ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู ้เรียน จะท�าให้ผู ้เรียนมี

ประสิทธิภาพในการอ่านดีขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2545 : 291) ซึ่งวิธีสอนด้วย SQ4RA โดยเน้นเทคนิค

ผังกราฟิกต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จะมีขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบชัดเจน โดย

เร่ิมจากการอ่านส�ารวจอย่างคร่าวๆ (Survey) การตัง้ค�าถามเพือ่หาค�าตอบในการอ่าน (Question) การอ่าน

อย่างละเอียดเพื่อหาค�าตอบ (Read) การจดบันทึกค�าตอบที่ได้ (Record) การสรุปใจความส�าคัญของเรื่อง 

(Recite) การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง (Reflect) ซึ่งท�าให้ผู้เรียนสามารถอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายไม่หลง

ทศิทางสามารถจบัประเด็นส�าคัญได้ จนท�าให้มคีวามเข้าใจในเรือ่งทีอ่่านได้ในทีส่ดุ และเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ให้กับผู้เรียน ที่เรียนการอ่านจับใจความภาษาไทย ผู้วิจัยได้

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี เป็น

เทคนิควิธีการสอนของการเรียนแบบร่วมมือ และการสอนด้วยเทคนิค SQ4RA เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นผู้เรียน

ได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่

สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจการอ่านจับใจความได้ดีอีกวิธีหนึ่งซ่ึงผู้วิจัยสนใจเป็นน�า 3  

รูปแบบมาผสานกันในการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ซึ่งผลการวิจัยนี้ อาจใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่ผู้เรียนทั้งในระดับเดียวกันหรือต่างระดับให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 หมายถงึ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนส�าหรบันกัเรยีนทีพ่ฒันารปูแบบการจดัการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบแผนการด�าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ

สอดคล้องกบัทฤษฎ ีหลกัการ การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย การสร้างความรูด้้วยตนเอง การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย จนได้ผลการค้นพบว่า เป็น

วธิกีารทีส่ามารถใช้ในการพฒันาพฒันาการอ่านเพือ่จบัใจความภาษาไทย ประกอบด้วยการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม

1.1  ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกม, เพลง และหรือทบทวนความรู้เดิม

1.2  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสัดส่วน 1 : 2 : 1

1.3  ครูแจ้งและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม

2.1  ครูน�าบัตรค�าศัพท์ที่เป็นค�ายากมาให้นักเรียนอ่าน

2.2  ครูให้นักเรียนหาความหมายของค�า

2.3  ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจากแบบฝึก

2.4  ครูให้นักเรียนในกลุ่มตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่าน 

2.5  ครูให้นักเรียนน�าเสนอผลการตอบค�าถามจากใบงาน

ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม

3.1  ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องในแบบฝึกเป็นคู่

3.2  ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านด้วยปากเปล่า

3.3  ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งค�าถาม และตอบค�าถามในกลุ่ม

3.4  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค�าถามที่ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง

3.5  นักเรียนอภิปรายเร่ืองที่อ่านภายในกลุ่ม และสรุปประเด็น หรือจุดส�าคัญของเรื่องโดยใช ้

 ค�าพูดของตนเอง และช่วยกันสรุปเป็นเรื่อง

ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล

4.1  ครใูห้นกัเรยีนแต่ละคนฝึกอ่านเรือ่งและตอบค�าถามจากแบบฝึกการ์ตนูการอ่านจบัใจความที่ 

 ครูสร้างขึ้น

4.2  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกจากเรื่องที่อ่าน

ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล

5.1  นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล

5.2  ครูตรวจแบบทดสอบให้คะแนนเป็นรายบุคคล

5.3  ครูน�าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม

5.4  ครแูจ้งผลการประเมนิสรปุร่วมเป็นผลงานของกลุม่ ซึง่มเีกณฑ์การให้คะแนนจากคะแนนเตม็  

 10 คะแนน ดังนี้
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 8 - 10 คะแนน  กลุ่มยอดเยี่ยม เหรียญทอง

 5 - 7  คะแนน  กลุ่มเก่งมาก เหรียญเงิน

 3 - 4  คะแนน  กลุ่มเก่ง เหรียญทองแดง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2.  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

4.  เพือ่ประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาการอ่านจบัใจความภาษา

ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 4.1  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความภาษา

ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน

 4.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจ

ความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้

1.  ประชากร

 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2557 จ�านวน 27 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

 2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

  2.2.1  ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

  2.2.2  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลองคร้ังนี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองโดยใช้เวลาเรียนตามตารางสอนปกติ  

จดัการเรยีนการสอนสปัดาห์ละ 2 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง จ�านวน 12 แผน 6 สปัดาห์ รวมเวลาทัง้สิน้ 24 ชัว่โมง

4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง

 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ บทอ่านที่คัดมาจาก นิทานพื้นบ้านจ�านวน 12 เรื่อง และ

หรือเนื้อหาที่ผู้วิจัยคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมจะน�ามาให้ศึกษา ดังนี้

  4.1 เรื่อง ต�านานศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

  4.2 เรื่อง แก้วหน้าม้า

  4.3 เรื่อง พระวรวงศ์ผจญภัย

  4.4 เรื่อง พิลึกของเกาะ

  4.5 เรื่อง อภินิหารจินดามหามนต์

  4.6 เรื่อง นางสิบสอง

  4.7 เรื่อง พระสุธน-มโนราห์

  4.8  เรื่อง ท้าวแสนปม

  4.9  เรื่อง เจ้าหญิงคางคก

  4.10  เรื่อง ยอพระกลิ่น

  4.11  เรื่อง วัวกายสิทธิ์

  4.12  เรื่อง รักรันทดนางสร้อยดอกหมาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย 1) เครือ่งมอืส�ารวจข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ

อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรู้  

จ�านวน 12 แผน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบ

ทดสอบการอ่านจับใจความ แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 

รูปแบบการเรียนการสอน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ

อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Design and Develop : 

D
1
 , D

2
)
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Implement : I)

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Evaluation : E)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 1.1 วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

คะแนนจากแบบทดสอบการอ่านจบัใจความภาษาไทย และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อ

รูปแบบการเรียนการสอน

 1.2 วเิคราะห์หาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

(Construct Validity) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบการอ่านจบัใจความภาษาไทย และแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เช่ียวชาญโดยพิจารณาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

 1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทย ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทดสอบ t – test (Inde-

pendent Sample t – test) เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสมมติฐาน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการ

สอนของนกัเรยีนโดยใช้วธิกีารวิเคราะห์เนือ้หา น�าข้อมลูมาจ�าแนกอย่างเป็นระบบและเรยีบเรยีง เขยีนสรปุ

จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม

 1.1 ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกม, เพลง และหรือทบทวนความรู้เดิม

 1.2 ครแูบ่งกลุม่นักเรยีนออกเป็นกลุม่แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสดัส่วน  

  1 : 2 : 1

 1.3 ครูแจ้งและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม

 2.1 ครูน�าบัตรค�าศัพท์ที่เป็นค�ายากมาให้นักเรียนอ่าน
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 2.2 ครูให้นักเรียนหาความหมายของค�า

 2.3 ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจากแบบฝึก

 2.4 ครูให้นักเรียนในกลุ่มตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่าน

 2.5 ครูให้นักเรียนน�าเสนอผลการตอบค�าถามจากใบงาน

 ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม

 3.1 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องในแบบฝึกเป็นคู่

 3.2 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านด้วยปากเปล่า

 3.3 ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งค�าถาม และตอบค�าถามในกลุ่ม

 3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค�าถามที่ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง

 3.5 นักเรียนอภิปรายเรื่องที่อ่านภายในกลุ่ม และสรุปประเด็น หรือจุดส�าคัญของเรื่องโดยใช้

ค�าพูดของตนเอง และช่วยกันสรุปเป็นเรื่อง

 ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล

 4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนฝึกอ่านเรื่องและตอบค�าถามจากแบบฝึกการ์ตูนการอ่านจับใจ

ความที่ครูสร้างขึ้น

 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกจากเรื่องที่อ่าน

 ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล

 5.1 นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล

 5.2 ครูตรวจแบบทดสอบให้คะแนนเป็นรายบุคคล

 5.3 ครูน�าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม

 5.4 ครแูจ้งผลการประเมนิสรปุร่วมเป็นผลงานของกลุม่ ซ่ึงมเีกณฑ์การให้คะแนนจากคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ดังนี้

  8 – 10  คะแนน  กลุ่มยอดเยี่ยม เหรียญทอง

  5 – 7  คะแนน  กลุ่มเก่งมาก เหรียญเงิน

  3 – 4  คะแนน  กลุ่มเก่ง เหรียญทองแดง

2.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

(มค่ีาเฉล่ียตัง้แต่ 4.00- 4.80) และความคดิเหน็ของครตู่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจ

ความภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก (X = 2.70, S.D. = 0.47) 

3.  ผลการทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.95 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.38 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 แสดงว่าการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

4.  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.43 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.83 ซึ่งไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยที่เรียน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

บรรณานุกรม

กช ช่วงชูวงศ์. (2546). วาดการ์ตูนคอมมิกส์ (COMICKER). กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

กติกา สุวรรณสมพงศ์. (2541). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คามคงทนในการเรียนรู้และ

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลาและเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กนก ชูลักษณ์. (2542). หนังสือการ์ตูนส�าหรับเด็ก. ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต.

กมลรัตน์ หล้าสวุงศ์. (2528). จติวทิยาการศกึษา. กรงุเทพฯ : ภาควชิาการแนะแนวและจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

กรมวิชาการ. (2536). การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : คุรุสภา

ลาดพร้าว.

. (2544). คูม่อืการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย. กรงุเทพฯ : องค์การรับส่งสนิค้า

และพัสดุภัณฑ์.

. (2545 ก). หลกัสตูรขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544. กรงุเทพฯ : องค์การรบัส่งสนิค้าและพัสดภุณัฑ์.

. (2545 ข). เอกสารประกอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 คูม่อืการจดัการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

กล้า พิมพ์วงษ์. (2543). ผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม CIRC ต่อความสามารถในการอ่าน

ภาษาไทย เจตคต ิและความสัมพนัธ์ทางสงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5. วทิยานพินธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กาณจนา จันทะดวง. (2542). พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ. สกลนคร : โครงการผลิตเอกสารและ

ต�ารา สถาบันราชภัฏสกลนคร.



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 87

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กิตติคุณ หุตะมาน. (2548). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยการใช้หนังสือภาพการ์ตูนกับการสอนปกติ. วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา.

ขนิษฐา แสงภักดี. (2540). การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทร้อยแก้วของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ขวัญเรือน โพธ์วเิชยีร. (2538). ผลการเรยีนแบบร่วมมอืโดยใช้โปรแกรม ซ ีไอ อาร์ ซ ีทีม่ต่ีอความสามารถ

ในการอ่านเข้าใจความภาษาไทยของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา.วทิยานพินธ์ปรญิญาครุศุาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

คมสันต์ เฮ้าเส็ง. (2542). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษช้ันประถม

ศกึษาปีที ่4 ระหว่างการอ่านจับใจความโดยใช้รปูแบบการสอนอ่านทีพ่ฒันาขึน้กบัวธิกีารสอน

ตามคูม่อื. วทิยานพินธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการประถมศกึษา มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น.

คมเพชร ฉัตรศุภกุล และนิภา วิจิตรศิริ. (2530). กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ฉลอง ทับศรี. (2536). กระบวนการพัฒนา ซี เอ ไอ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมัลติมีเดีย. ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฉวีวรรณ คหูาภนินัท์. (2545). การอ่านและการส่งเสรมิการอ่าน (Reading and Readign Promotion). 

กรงุเทพฯ : ภาควชิาบรรณารกัษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ชยนัต์ เพชรศรจัีนทร์. (2533). การศกึษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิแ์ละความสนใจในการอ่าน ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยสื่อหนังสือเรียนที่ใช้ภาพ

เหมอืนกบัสือ่หนงัสอืทีใ่ช้ภาพการ์ตนู. วทิยานพินธ์ศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการประถมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ณภัทร เพพรรธนะ. (2538). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.

ดรณุ ีอนิทร์บวั. (2549). ผลการเรยีนแบบร่วมมอืแบบ ซ ีไอ อาร์ ซ ีในการอ่านจบัใจความภาษาไทยของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1. วทิยานพินธ์ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและ

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ทิศนา แขมมณี. (2545). ประมวลบทความ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ส�าหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา. 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

. (2547). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธวัช วันชูชาติ. (2542). พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. นครสวรรค์ : ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.



Vol.5 No.1 January - June 201688

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

นาตยา ปิลันธนานนท์. (2543). การเรียนแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : แม็ค.

นิพนธ์ จิตต์ภักดี. (2528). การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ. สารพัฒนาหลักสูตร. 43, 3 – 7.

นิพนธ์ สุขปรีดี. (2528). โสตทัศนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร.

นิตยา กันทะเสน. (2548). การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทยโดยใช้ภาพการ์ตูน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5. วทิยานพินธ์ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

นูรียะห์ เจ๊ะยอ. (2552). ผลการใช้วิธีสอนแบบ CIRC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

และการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหา

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ.

บันลือ พฤกษะวัน. (2545). แนวการพัฒนาการอ่านเร็วคิดเป็น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็กผู้ทรงสิทธิ์.

. (2545). การวิจัยเบื่องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บญุธรรม กิจปรีดาบรสิทุธ์. (2544). ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตร์. กรงุเทพฯ : ภาควชิาศึกษาศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประยงค์ งามจิตร. (2533). การสร้างแบบฝึกการอ่านค�าที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล�้าส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทลัยมหิดล.

ประยงค์ งามจิตร (2526). มาเขียนการ์ตูนกันเถอะ. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.].

ประเทิน มหาขันธ์. (2530). การสอนอ่านเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ประเทือง ภูมิภัทราคา. (2535). การปรับพฤติกรรมทฤษฏีและการประยุกต์. ปทุมธานี : ฝ่ายอกสารต�ารา 

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ปานทิพย์ ปัดถาวโร. (2549). ผลการใช้กาเรียนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ต่อความสามารถในการ

อ่านภาษาไทยเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่6. วทิยานพินธ์ปรญิญาครศุาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ปิยวรรณ ศิริรัตน์. (2543). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียนภาษา

องักฤษและความสามารถในการท�างานร่วมกันของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ด้รับการสอน 

แบบโครงสร้างระดับยอดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคู่มือครู. 

ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เผชิญ สังข์น้อย. (2527). การศึกษาผลการเรียนรู้ และความคงทนในการจ�าจากการเรียนด้วยหนังสือ

การ์ตนู ท่ีด�าเนนิเรือ่งโดยตวัเอกทีน่กัเรยีนชอบแตกต่างกนั. ปรญิญานพินธ์การศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

พธู ทัง่แดง. (2534). เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิก์ารเขียนสะกดค�า ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยใช้แบบฝึกแลไม่ใช้แบบฝึก วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย. วทิยานพินธ์ปรญิญาศลิป

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 89

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พันธิ์ทิพา หลาบบุญเลิศ. (2535). ภาษาไทย 3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พาวา พงพันธ์. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนประกอบภาพการ์ตูนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเศษส่วน. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พินิจ ศรีจันทร์ดี. (2530). องค์ประกอบางประการท่ีสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.].

พลูศร ีกจิเฉลา. (2544). การศึกษาความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยและความสนใจ 

ในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรม

เรียนแบบร่วมมือ CIRC กับการสอนตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขา

วิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ. (2543). การศึกษาประสิทธิภาพของปฏิบัติบล็อกแบบร่วมแรงร่วมใจที่มีต่อ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเลขาฐานอื่น. ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต.

ไพฑูรย์ ลินลารัตน์. (2537). ต�าราและเอกสารทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์. (2548). อ่านเป็นเรื่องก่อนสอนเก่ง. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2540). ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการ

ศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มนัส กิจเกิด. (2545). ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้

ภาพการ์ตูน. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ยภุาพร ปาวงค์. (2552). ผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนด้วยเทคนคิแผนภมูคิวามหมายและการเรยีน

แบบร่วมมือ โปรแกรม ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความหมายทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

รชันี ศรไีพรวรรณ. (2517). แบบฝึกหดัทกัษะวชิาภาษาไทย ส�าหรบัเดก็แรกเรยีน. นครราชสมีา : [ม.ป.พ.]

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

รุ่ง แก้วแดง. (2544). ปฐมกถา. ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนส�าคัญที่สุด. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ. (2556). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก. ปัตตานี : สังกัดกอง

การศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี .

ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ :  

สุวีริยาสาส์น.

ละเอียด จุฑานันท์. (2540). แนวการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา

คุณภาพวิชาการ.

ลัดดา ศุขปรีดี. (2525). เทคโนดลยการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ศรีโสภาการพิมพ์.



Vol.5 No.1 January - June 201690

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

วรพรรณ สิทธิเลิศ. (2537). ผลของการเรียนด้วยวิธี ซี ใอ อาร์ ซี ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษา

อังกฤษและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. 

วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

วรนารถ เถื่อนค�า. (2539). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) และการสอนตามคู่มือครู. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการสอน มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.

วรรณี โสมประยูร. (2539). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

วัฒนะ บุญจับ. (2541). ศาสต์แห่งการใช้ภาษา. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม.

วฒันาพร ระงบัทกุข์. (2541). การจดัการเรยีนสอนทีเ่น้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง. กรุงเทพฯ : เลฟิอนด์ลพิเพรส.

วัชยั ตนัศริิ. (2542). โฉมหน้าการศกึษาไทยในอนาคต : แนวคิดสูก่ารปฏริปูในพระราชบญัญตักิารศึกษา. 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนส�าคัญที่สุดสูตรส�าเร็จหรือกระบวนการ, ร่วมคิด ร่วม

เขียน ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส�าคัญที่สุด. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก.

. (2545). เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก.

วิราพร เกื้อปัญญา. (2541). ได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5 ทีเ่รียนโดยวธีิ ซ ีไอ อาร์ ซ.ี วทิยานพินธ์ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการประถม

ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิสาข์ จัติวัตร์. (2541). กระบวนทัศน์ใหม่ ; การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล. กรุงเทพฯ : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ.

. (2541). การสอนอ่านภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร.

วิทยากร เชียงกูล. (2541). รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2540. กรุงเทพฯ : ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ.

วีระชัย เจริญวัฒนะตระกูล. (2550). ผลการใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เน้นกระบวนการ 

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเอง 

และความผูกพันกับชุมชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศศิธร เจริญถนอม. (2548). ประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3. วิทยานพินธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 91

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศิริวรรณ ฉายะเกษตริน และคณะ. (2535). หนังสือชุดฝึกทักษะ ท 101 ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.

ศิริอร อันทร์ตลาดชุม. (2546). หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.วารสาร

วิชาการ, 6 (2), 27.

ศลใจ วิบลูกจิ. (2543). ความสมัพนัธ์ระหว่างเทคนคิการประสานงานของการศึกษาธกิารอ�าเภอกับความ

พึงพอใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภอเขตการศึกษา 3. ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สมยศ นาวีการ. (2521). การพัฒนาองค์การและการจูงใจ = Organizational development and 

Motivation/สมยศ นาวีการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.

. (2525). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.

สมคิด สร้อยน�้า. (2542). หลักการสอน. อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี.

สมบรูณ์ สงวนญาต.ิ (2534). ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อกระบวนการเรียนการสอนวทิยาลยัครเูทพสตรี.  

งานวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย

ครูเทพสตรี.

สมุทร เซ็นเชาวนิช. (2545). เทคนิคการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สลักจิต ตั้งสุจิตวงศ์. (2534). ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค�า จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษะ

สมัพันธ์ เล่ม 2 ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรยีนท่าช้างวทิาการจงัหวดัสิงหบรุ.ี วิทยานพินธ์ 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สงัเขต นาคไพจิตร. (2527). การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างการเรยีนจากการ์ตนู

สีกับการ์ตูนขาวด�า. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สันต์ เฮ้าเส็ง. (2542). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นกับ

วิธีการสอนอ่านตามคู่มือครู. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถม

ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สามารถ สขุาวงศ์. (2537). การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพฤตกิรรมการท�างานและความอดทน

ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนแบบโครงการที่มี

การเรยีนแบบร่วมมือ. ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนมธัยมศกึษา มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

สายพิรุณ ผุสดี. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ

จนิตนาการทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสอื 

การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ (2545). พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก.



Vol.5 No.1 January - June 201692

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สุชาดา นาคุณทรง. (2537). การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุดารัตน์ เกยุราพันธ์. (2537). หนอนหนังสือ. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.]

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. (2544). การประเมินผลภาษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุนันทา สุนทรประเสริฐ. (2544). การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนการสร้างแบบฝึก. ชัยนาท : ชมรม

พัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย.

สปุานี พัดทอง. (2542). การอ่านเพือ่จบัใจความส�าคัญและแสดงความคดิเห็น. ใน การใช้ภาษาไทย 1. พมิพ์

ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

. (2545). หลักการและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

สพุรรณ ีวราทร. (2545). การอ่านอย่างมีประสทิธภิาพ. กรุงเทพฯ : ภาควชิาบรรณารกัษ์ศาสตร์ คณะอกัษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรสาล ผาสุก. (2546). การศึกษาความสามรถและการคิดเกี่ยวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

 และผลในด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอบปลาย.ปริญญาการ

ศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สุรศกัดิ ์หลาบมาลา. (2536). ข้อเสนอแนะบางประการเกีย่วกบัการเรยีนแบบร่วมมอื.สารพฒันาหลกัสตูร, 

(มกราคม – มีนาคม), 3 – 5.

สุรางค์ โค้งตระกูล. (2547). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สรุย์ี บาวเออร์. (2535). การเรียนรู้โดยการร่วมมอื. วารสารวชิาการอดุมศกึษา, 1 (กันยายน - ธนัวาคม), 15 - 16.

สลุดัดา ลอยฟ้า. (2540). รูปแบบการเรียนแบบร่วมมอื. ขอนแก่น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น.

สุวิมล ติรกานันท์. (2548). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5. 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุดศิริ ศิริคุณ. (2543). การใช้กลวิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยโปรแกรม CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถ

ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

หทัย ตันหยง. (2529). การสร้างวรรณกรรมและหนังสือส�าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์

อเนก รตัน์ปิยะภาภรณ์. (2534). การส่งเสรมิและพฒันาหนงัสอืการ์ตูนไทย. กรงุเทพฯ : ศนูย์พฒันาหนงัสอื.

อเนก ศิลปะนิลมาลย์. (2541). สอนแปลก. สารพัฒนาหลักสูตร, 16 (เมษายน – มิถุนายน), 60 - 68. 

อรพรรณ พรสีมา. (2541). การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ. คู่มือการด�าเนินการอบรมพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

อ้อมน้อย เจริญธรรม. (2534). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงไว้แล้วภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกหัดกับการสอนปกติ.ปริญญาศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา.

อัจฉรา วงศ์โสธร. (2538). แนวทางการสร้างข้อสอบภาษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 93

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อัจฉรา สุขกระโทก. (2543). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้วิธีร่วมมือการเรียนแบบผสมผสาน.วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หาวิทยาลัยขอนแก่น.

อุทัย หวังพัชรพล. (2548). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เรือ่งจงัหวดัชลบรุ ีนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการใช้หนงัสอื

ภาพการ์ตูนกับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา.

อารี สัณหฉวี. (2543). พหุปัญญษและการเรียนแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว.

. (2534). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : เลิฟแอ่นดีเพรส.

อทิธิพล ราศเีกรยีงไกร. (2534). การ์ตนู – ภาพสือ่ สือ่กราฟิกน�าสงัคม. วารสารศกึษาศาสตร์ปริทศัน์,3, 9 – 12.

อทุยัวรรณ ป่ินประชาสรร. (2540). การละครส�าหรับครปูระถม. กรงุเทพฯ : ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


