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พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายชัยยศ ชูชื่น1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การวิจัย (Research: R) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
จากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดนิยาม ความสามารถ พฤติกรรมบ่งชี้ และ
แนวทางการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการ
อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Design and Develop :
D1, D2) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน
จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Implement : I) ขั้นตอนที่ 4
การพัฒนา (Development : D) เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่าน
จับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 (Evaluation : E) กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน 27 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เครือ่ งมือส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐาน
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
แผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 12 แผน ซึง่ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องของหลังสูตร (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00
แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในการน�ำไปทดลองใช้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านจับใจความ แบบสังเกตพฤติกรรม
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของรูปแบบการเรียนการสอน (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ด�ำเนินการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานได้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ครู วิทยฐานะ ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม
ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล
ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (มีค่า
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.00- 4.80) และความคิดเห็นของครูตอ่ รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 2.70, S.D. = 0.47)
3. ผลการทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระ
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�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ
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
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนารูปแบบ ภาษาไทย การอ่านจับใจความภาษาไทย
ความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ภาษาไทยเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันนอกจากนั้นภาษาไทยยัง
เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ๆ (ศิรอิ ร อินทร์ตลาดชุม,
2546 : 27) ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 จึงก�ำหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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เป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ สี่ ถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ สร้างพืน้ ฐาน
ทางการเรียนรู้การคิดและการแก้ปัญหาร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ภาษาไทยจึงมิใช่เพียงแต่เป็น
ภาษาประจ�ำชาติทคี่ นไทยทุกคนควรศึกษาและอนุรกั ษ์ไว้เท่านัน้ แต่ตอ้ งช่วยกันร่วมมือด�ำเนินการให้คนไทย
ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 38)
ซึง่ จุดประสงค์ของหลักสูตรนัน้ มิได้มงุ่ หมายเพียงแต่การอ่านการเขียนได้เท่านัน้ แต่เน้นผลสัมฤทธิท์ างทักษะ
ความเข้าใจภาษา (การฟังและการอ่าน) และทักษะการใช้ภาษา (การเขียนและการพูด) จนสามารถใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ และหาเหตุผลได้ การจะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้นนั้ จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ทัง้ นีจ้ ากภาษาไทยเป็นวิชาทักษะทีต่ อ้ งการ
การฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ ผู้ใดสามารถเรียนรู้เข้าใจ และใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ดี ย่อมได้เปรียบผู้อื่น
และสามารถเรียนรู้วิชาสาขาอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545 : 7-8) กล่าวว่า ภาษาไทย
เป็นหัวใจของทุกๆวิชาการที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี ต้องอาศัยการฝึกฝน
ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการพัฒนาทักษะเพื่อสื่อสารจ�ำเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปด้วยกัน
จะพัฒนาทักษะใดเพียงทักษะเดียวไม่ได้ ทั้งนี้เพราะทักษะทั้ง 4 มีปฏิสัมพันธ์กันตามธรรมชาติอยู่แล้ว
ในบางครัง้ อาจจะมุง่ เน้นในการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึง่ เป็นส�ำคัญแต่จะมีทกั ษะอืน่ ๆผสมผสานอยูด่ ว้ ยเสมอ
ดังนั้น ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปพร้อมๆ กัน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำ� หนดจุดมุง่ หมายทีส่ ำ� คัญของการ
อ่านไว้ว่า เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า และก�ำหนด
ให้การอ่านเป็นสาระที่ 1 ซึ่งก�ำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนน�ำกระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน (กรม
วิชาการ, 2551 : 2) เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
เทคโนโลยี การทีจ่ ะรับสารจากสิง่ เหล่านีไ้ ด้ตอ้ งอาศัยความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองจากสือ่ สิง่ พิมพ์หรือสือ่ เทคโนโลยี
การที่จะรับสารจากสื่อเหล่านี้ได้ต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านได้ดี จะมี
โอกาสหาความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆ ได้มากกว่าผู้ที่มีความสามารถในการอ่านน้อย เพราะการอ่านมากจะ
ท�ำให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ปิยวรรณ ศิรริ ตั น์ (2543 : 2) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมเป็นอย่างมากเพราะเป็น
ทักษะที่คงอยู่ในตัวผู้เรียนได้นานที่สุด ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้นานที่สุดและใช้ได้แม้ว่าจะส�ำเร็จการศึกษาไป
แล้ว ทักษะการอ่านเป็นทักษะทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียน สามารถศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา และ
ยังเป็นทักษะทีต่ อ้ งใช้มากทีส่ ดุ ในชีวติ ประจ�ำวันทัง้ ด้านการศึกษาและการท�ำงาน นอกจากนีก้ ารวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำหนดเกณฑ์การ
ผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียน ให้ได้ตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนดในทุกระดับ (กรมวิชาการ, 2551 : 26) ทัง้ นีห้ ลักสูตร
ได้ให้ความส�ำคัญแก่ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยได้ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การ
อ่านมาตรฐานที่ 1.1 ข้อ 2 ว่าสามารถเข้าใจความส�ำคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาค�ำส�ำคัญหรือใช้
แผนภาพโครงเรือ่ งหรือแผนภาพความคิดเป็นเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน รูจ้ กั ใช้คำ� ถามเกีย่ วกับ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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เนื้อหา และแสดงความรู้ ความคิด คาดคะเนเหตุการณ์ เรื่องราว จากเรื่องที่อ่านและก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการใช้เสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีการอ่านที่ถูกต้องจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะ
ช่วยให้เกิดความช�ำนาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 3)
ทีก่ ล่าวว่า การอ่านมีความส�ำคัญต่อชีวติ มนุษย์ตงั้ แต่เล็กจนโต และการอ่านมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาอาชีพ
และการศึกษา การอ่านเป็นหัวใจส�ำคัญในการเรียนการสอนทักษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน การอ่านจึงเป็นทักษะ
ส�ำคัญที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา หาความรู้ การประกอบอาชีพ การน�ำไปใช้ในการ
ด�ำรงชีวิต การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขไปสู่ความกระจ่างในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือปัญหานานา
ประการ ทัง้ ยังช่วยให้คนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเพลิดเพลินจากการอ่านอีกด้วย
ดังที่ วัฒนะ บุญจับ (2541 : 99) กล่าวว่า การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคล
ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา และมีส่วนผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้น เพราะ
การอ่านท�ำให้คนฉลาด รูจ้ กั คิด มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างขึน้ การอ่านยังมีความส�ำคัญอย่างมากในฐานะทีเ่ ป็นทักษะ
พืน้ ฐานของการศึกษาตลอดชีวติ จุดเน้นหรือจุดปรับเปลีย่ นของการศึกษาในอนาคตก็คอื การมุง่ สร้างความ
สามารถและทักษะของผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเองได้เมือ่ จบการศึกษา ในแต่ละระดับไปแล้ว
ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องสอนให้คนอ่านหนังสือเป็นและอยากที่จะอ่านหนังสือ ทักษะและสมรรถนะ
ดังกล่าวอาจเปรียบประดุจ อาวุธ และคาถาอาคม ที่อาจารย์ได้มอบให้แก่ศิษย์ เมื่อจบหลักสูตร และศิษย์จะ
สามารถน�ำสิ่งที่อาจารย์มอบให้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต (วิชัย ตันศิริ, 2542 : 55) การอ่าน
มีขอบข่ายทีก่ ว้างขวาง ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การพัฒนาการความสนใจ การสังเคราะห์
การแก้ปัญหา การประเมินค่าอย่างพินิจพิเคราะห์ ท�ำให้การอ่านเกิดการตอบสนองทางร่างกายและทาง
อารมณ์สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางด้านเจตคติ บุคลิกภาพ อุปนิสยั ตลอดจนแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิ
ของผู้อ่านได้ เราจึงจ�ำเป็นต้องมีทักษะในการอ่าน ซึ่งต้องอ่านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เพื่อแสวงหาความรู้ทั้งหลาย เพราะการอ่านเป็นการเรียนรู้ การอ่านมากจะท�ำให้มีความรู้มากโดยเฉพาะ
กระบวนการอ่านจับใจความภาษาไทย ผู้อ่านจะต้องใช้โครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ทั้งทางด้านภาษา
และความรู้ทั่วไป ที่มีอยู่มาช่วยท�ำความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน โดยที่ผู้อ่านจะต้องสร้างความหมายเอง ด้วย
การน�ำเอาโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับข้อเขียน ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีจึงขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความรู้เดิมตลอดจนความสนใจของ
ผู้อ่านเพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม�่ำเสมอ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2545 : 2)
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นทักษะที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการเรียนและเป็น
พื้นฐานส�ำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป การอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นหัวใจของการอ่านซึง่ จะส่งผล
ให้เข้าใจจุดหมายส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ ดังนัน้ ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จึงมีบทบาท
มากในเรื่องของการอ่าน เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในการอ่านสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนา
สติปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์และช่วยให้จิตมีสมาธิ สามารถจับใจความของเรื่องได้ในเวลาที่รวดเร็ว การให้
นักเรียนมีทกั ษะในการอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เพราะจุดมุง่ หมายทีแ่ ท้จริงของ
การอ่านคือ มุง่ ให้ผอู้ า่ นเกิดความเข้าใจในเรือ่ งทีอ่ า่ นเป็นส�ำคัญ ถ้าผูอ้ า่ นไม่เข้าใจสิง่ ทีต่ นอ่านก็นบั ได้วา่ การ
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อ่านนัน้ ไม่มปี ระสิทธิภาพ การอ่านจึงต้องเน้นความเข้าใจเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญดังที่ ณภัทร เทพพรรธนะ (2542
: 46) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีทักษะในการอ่านจับใจความภาษาไทย ย่อมสามารถแสวงหาความรู้และศึกษา
เล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด�ำเนิน
ชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การอ่านอย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวินิจฉัย
เหตุการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมีเหตุผล อย่างไรก็ตามแม้วา่ หลักสูตรจะให้ความส�ำคัญกับการอ่าน
จับใจความภาษาไทย แต่การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ผ่านมา
ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 1 การอ่าน ปรากฏว่า กองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี
ก็ให้ความส�ำคัญกับการอ่านเพราะยังมีนกั เรียนอ่านไม่ได้ (กองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี , 2556 : 24)
เมื่ออ่านไม่ได้ก็ไม่เข้าใจ เรื่องที่อ่าน จากรายงานดังกล่าวสอดคล้อง กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ผู้วิจัย
ท�ำการสอนอยู่ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมปีที่
4 ร้อยละ 75.50 แต่ได้คะแนนด้านทักษะการอ่านและอ่านเพือ่ ความเข้าใจเพียง ร้อยละ 39.75 (ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ , 2556 : 11) ซึง่ ตัวเลขทีแ่ สดงให้เห็นข้างต้น พอสรุปได้วา่ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทย สาระทีเ่ ป็นปัญหามากทีส่ ดุ และควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ คือ สาระที่ 1 การอ่าน(การอ่านจับใจความภาษาไทย ) ใน
ด้านปัญหาการอ่านจับใจความภาษาไทย นั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิธีการในการที่จะฝึกทักษะในการคิด การ
จับประเด็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการอ่านจับใจความภาษาไทย ท�ำให้การอ่านไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ รูผสู้ อนจะต้องแสวงหากระบวนการและวิธกี ารสอนอ่านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักสูตรจะให้ความส�ำคัญกับการอ่านเพื่อจับใจความส�ำคัญแต่การสอนเพื่อ
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความที่ผ่านมา ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้
จากผลการสัมมนาเรือ่ ง ทางสูค่ วามส�ำเร็จในการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในโครงสร้างรักภาษาไทย
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่าปัญหาส�ำคัญของการสอนภาษาไทยในระดับประถม
ศึกษาคือ ปัญหาด้านการเขียนสะกดค�ำ ปัญหาด้านการฟัง ปัญหาด้านการอ่านจับใจความ ปัญหาด้านการ
เขียนเรียงความ และปัญหาด้านความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย และจากรายงานภาวะการศึกษา
ไทยในปี 2556 พบว่า แม้นักเรียนที่ระดับผลการเรียนดี ปรับตัวได้ดีและสามารถเรียนแบบท่องจ�ำได้เก่งแต่
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียนรูโ้ ดยการอ่าน และค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง พวกเขาจึงพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่าง
ไม่เต็มที่ (วิทยากร เชียงกูล, 2541 : 70 - 71) จากรายงานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนของผูว้ จิ ยั ท�ำการสอนอยูก่ ล่าวคือ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ได้คะแนน
ด้านทักษะการอ่านจับใจความเพียงร้อยละ 48.52 (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 2556 : 9) ในด้าน
การอ่านจับใจความนั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ครูไม่สามารถจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจในการอ่านจับใจความได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิธีการในการที่จะฝึกทักษะในการคิดการจับใจความ
ส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการอ่าน ท�ำให้การอ่านของนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็น
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องแสวงหากะรบวนการและวิธีการสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคที่มี
ข่าวสารข้อมูลมากมายอย่างในปัจจุบัน ผู้เรียนจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านในระดับสูงขึ้นต่อไป
ผู้วิจัยได้ศึกษาการเรียนแบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่ผู้วิจัยสนใจที่น�ำมาดัดแปลงใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คือ การเรียนแบบร่วมมือ รูปการเรียนการสอนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ซึ่งพัฒนา
โดยสตีเวนส์, แมคเด็น, สลาวินและฟาร์นิช (Steven, Madden, Slavin&Farnish, 1987) เป็นวิธีการเรียน
การสอนอ่านที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือกันร่วมกันท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ
กิจกรรมพืน้ ฐาน กิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยตรง และกิจกรรมผสมผสานระหว่างการเขียนและการ
ใช้ภาษา ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะเรียนและท�ำงานในกลุม่ ย่อยของตน ดังนัน้ การเรียนแบบร่วมมือ และ
แบบ ซี ไอ อาร์ ซี จึงเน้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถของตนที่มีอยู่ ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
ในการเป็นสมาชิกของกลุม่ จึงต้องมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ให้บรรลุผลส�ำเร็จและยอมรับร่วมกันใน
ความส�ำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มเกิดพัฒนาการ
ทางสังคม และในที่สุดจะท�ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และสิ่งส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ นักเรียน
ทีเ่ รียนอ่อนได้รบั การช่วยเหลือจากนักเรียนทีเ่ รียนเก่ง การสอนเพือ่ นเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ซึง่ นักเรียน
เก่งที่เข้าใจค�ำสอนของครูจะเปลี่ยนค�ำสอนของครูเป็นภาษาของตนเองและอธิบายให้เพื่อนฟัง ท�ำให้เพื่อน
เข้าใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ประสานกับ การสอนด้วยเทคนิค SQ4RA โดยเน้นเทคนิคผังกราฟิกต่อความสามารถในการ
อ่านจับใจความภาษาไทย สามารถน�ำไปสอนได้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอ่าน โดย
ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน จะท�ำให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการอ่านดีขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2545 : 291) ซึ่งวิธีสอนด้วย SQ4RA โดยเน้นเทคนิค
ผังกราฟิกต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จะมีขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบชัดเจน โดย
เริม่ จากการอ่านส�ำรวจอย่างคร่าวๆ (Survey) การตัง้ ค�ำถามเพือ่ หาค�ำตอบในการอ่าน (Question) การอ่าน
อย่างละเอียดเพื่อหาค�ำตอบ (Read) การจดบันทึกค�ำตอบที่ได้ (Record) การสรุปใจความส�ำคัญของเรื่อง
(Recite) การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง (Reflect) ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนสามารถอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายไม่หลง
ทิศทางสามารถจับประเด็นส�ำคัญได้ จนท�ำให้มคี วามเข้าใจในเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ในทีส่ ดุ และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ให้กับผู้เรียน ที่เรียนการอ่านจับใจความภาษาไทย ผู้วิจัยได้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี เป็น
เทคนิควิธีการสอนของการเรียนแบบร่วมมือ และการสอนด้วยเทคนิค SQ4RA เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่
สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจการอ่านจับใจความได้ดีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผู้วิจัยสนใจเป็นน�ำ 3
รูปแบบมาผสานกันในการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ซึ่งผลการวิจัยนี้ อาจใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่ผู้เรียนทั้งในระดับเดียวกันหรือต่างระดับให้มีประสิทธิภาพต่อไป
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบแผนการด�ำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย จนได้ผลการค้นพบว่า เป็น
วิธกี ารทีส่ ามารถใช้ในการพัฒนาพัฒนาการอ่านเพือ่ จับใจความภาษาไทย ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
1.1		ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกม, เพลง และหรือทบทวนความรู้เดิม
1.2		ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสัดส่วน 1 : 2 : 1
1.3		ครูแจ้งและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม
2.1		ครูน�ำบัตรค�ำศัพท์ที่เป็นค�ำยากมาให้นักเรียนอ่าน
2.2		ครูให้นักเรียนหาความหมายของค�ำ
2.3		ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจากแบบฝึก
2.4		ครูให้นักเรียนในกลุ่มตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่าน
2.5		ครูให้นักเรียนน�ำเสนอผลการตอบค�ำถามจากใบงาน
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม
3.1		ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องในแบบฝึกเป็นคู่
3.2		ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านด้วยปากเปล่า
3.3		ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งค�ำถาม และตอบค�ำถามในกลุ่ม
3.4		ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค�ำถามที่ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง
3.5		นักเรียนอภิปรายเรื่องที่อ่านภายในกลุ่ม และสรุปประเด็น หรือจุดส�ำคัญของเรื่องโดยใช้
ค�ำพูดของตนเอง และช่วยกันสรุปเป็นเรื่อง
ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล
4.1		ครูให้นกั เรียนแต่ละคนฝึกอ่านเรือ่ งและตอบค�ำถามจากแบบฝึกการ์ตนู การอ่านจับใจความที่
ครูสร้างขึ้น
4.2		ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกจากเรื่องที่อ่าน
ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล
5.1		นักเรียนท�ำแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล
5.2		ครูตรวจแบบทดสอบให้คะแนนเป็นรายบุคคล
5.3		ครูน�ำคะแนนของแต่ละคนมารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม
5.4		ครูแจ้งผลการประเมินสรุปร่วมเป็นผลงานของกลุม่ ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนจากคะแนนเต็ม
10 คะแนน ดังนี้
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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8 - 10 คะแนน กลุ่มยอดเยี่ยม เหรียญทอง
5 - 7 คะแนน กลุม่ เก่งมาก เหรียญเงิน
3 - 4 คะแนน กลุม่ เก่ง เหรียญทองแดง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพือ่ ประเมินประสิทธิผลการใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษา
ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความภาษา
ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน
4.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจ
ความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ประชากร
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1
บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 จ�ำนวน 27 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
		 2.2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย
		 2.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน
จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
82

Vol.5 No.1 January - June 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการทดลองโดยใช้เวลาเรียนตามตารางสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง จ�ำนวน 12 แผน 6 สัปดาห์ รวมเวลาทัง้ สิน้ 24 ชัว่ โมง
4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ บทอ่านที่คัดมาจาก นิทานพื้นบ้านจ�ำนวน 12 เรื่อง และ
หรือเนื้อหาที่ผู้วิจัยคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมจะน�ำมาให้ศึกษา ดังนี้
		 4.1 เรื่อง ต�ำนานศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
		 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 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เครือ่ งมือส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรู้
จ�ำนวน 12 แผน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบ
ทดสอบการอ่านจับใจความ แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Design and Develop :
D1 , D2)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน
จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Implement : I)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Evaluation : E)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนจากแบบทดสอบการอ่านจับใจความภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่
รูปแบบการเรียนการสอน
1.2 วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการอ่านจับใจความภาษาไทย และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทดสอบ t – test (Independent Sample t – test) เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสมมติฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนการ
สอนของนักเรียนโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา น�ำข้อมูลมาจ�ำแนกอย่างเป็นระบบและเรียบเรียง เขียนสรุป
จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานได้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
1.1 ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกม, เพลง และหรือทบทวนความรู้เดิม
1.2 ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็นกลุม่ แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสัดส่วน
		 1 : 2 : 1
1.3 ครูแจ้งและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม
2.1 ครูน�ำบัตรค�ำศัพท์ที่เป็นค�ำยากมาให้นักเรียนอ่าน
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2.2 ครูให้นักเรียนหาความหมายของค�ำ
2.3 ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจากแบบฝึก
2.4 ครูให้นักเรียนในกลุ่มตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่าน
2.5 ครูให้นักเรียนน�ำเสนอผลการตอบค�ำถามจากใบงาน
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม
3.1 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องในแบบฝึกเป็นคู่
3.2 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านด้วยปากเปล่า
3.3 ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งค�ำถาม และตอบค�ำถามในกลุ่ม
3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค�ำถามที่ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง
3.5 นักเรียนอภิปรายเรื่องที่อ่านภายในกลุ่ม และสรุปประเด็น หรือจุดส�ำคัญของเรื่องโดยใช้
ค�ำพูดของตนเอง และช่วยกันสรุปเป็นเรื่อง
ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล
4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนฝึกอ่านเรื่องและตอบค�ำถามจากแบบฝึกการ์ตูนการอ่านจับใจ
ความที่ครูสร้างขึ้น
4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกจากเรื่องที่อ่าน
ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล
5.1 นักเรียนท�ำแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล
5.2 ครูตรวจแบบทดสอบให้คะแนนเป็นรายบุคคล
5.3 ครูน�ำคะแนนของแต่ละคนมารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม
5.4 ครูแจ้งผลการประเมินสรุปร่วมเป็นผลงานของกลุม่ ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ดังนี้
		 8 – 10 คะแนน กลุ่มยอดเยี่ยม เหรียญทอง
		 5 – 7 คะแนน กลุ่มเก่งมาก เหรียญเงิน
		 3 – 4 คะแนน กลุ่มเก่ง เหรียญทองแดง
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
(มีคา่ เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.00- 4.80) และความคิดเห็นของครูตอ่ รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจ
ความภาษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( X = 2.70, S.D. = 0.47)
3. ผลการทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุม่ สาระ
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
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ
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
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