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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD กลุม
ตัวอยาง คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 45  คน  ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย คือ 1) แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใช 
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 3) แบบวัด
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลการศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย

ใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) compare the critical reading skills of 

Mathayomsuksa 2 students before and after studying using critical reading exercises and 

cooperative learning technique STAD, 2) study the satisfaction of the students towards the 

critical reading exercises and cooperative learning technique STAD. A sample group of 45 

students from Mathayomsuksa 2/7 at Bangsapanwittaya School in Bangsapan District, 

Prachuapkirikhan Province, was acquired by cluster random sampling. The research 

instruments were: 1) Critical Reading Exercises, 2) Lesson Plan Using Critical Reading 

Exercises and Cooperative Learning Technique STAD, 3) Critical Reading Assessment 

and 4) The Students’ Satisfaction Inquiry Towards the Critical Reading Exercises and 

Cooperative Learning Technique STAD. The data were analyzed for mean, standard 

deviation and t-test. 

The study results revealed as follows: 

1. The post-assessment on critical reading taught by critical reading exercises 

and cooperative learning technique STAD was higher than the pre-assessment at .05  

statistical significance.  

2. The satisfaction of the students towards the learning process using critical 

reading exercises and cooperative learning technique STAD was at the high level.  

 

 Keywords :  cooperative learning technique, critical reading  

 

บทนำ 
การอานเปนทักษะท่ีสำคัญและใชมากในชีวิตประจำวัน เพราะสภาพสังคมในปจจุบันความ

เจริญกาวหนาดานตาง ๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงตองใชการอานเปนเคร่ืองมือสำคัญในการ

แสวงหาความรูจากส่ือเหลาน้ัน เพ่ือสรางปญญาพัฒนาชีวิตใหเกิดความรอบรู พัฒนาความคิด 
ความบันเทิงและนำประสบการณจากการอานมาชวยพิจารณาส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได

อยางถ่ีถวน ซึ่งศรีเรือน  แกวกังวาล (2548: 173-185) กลาวถึงความสัมพันธของสมองกับการอานวา 
การอานแมแต 1 คำ ทำใหหลายตำแหนงในสมองทำงานรวมกัน ซึ่งทำหนาท่ีแปลความหมาย 

เลือกคำ คิดคำ เรียงลำดับ สะสมประสบการณ พัฒนาเชาวนปญญา และส่ือสารความหมาย เปนตน  

ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา ศรีสืบสาย (2551: 14) ที่กลาววา การอานและการคิดเปนเร่ืองท่ีจะตอง

พัฒนาควบคูกันไป ทั้งนี้เพราะการอานท่ีมีประสิทธิภาพมิใชการอานตรงตามตัวอักษร แตเปนการ
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อานโดยใชวิจารณญาณสามารถประเมินคาเร่ืองท่ีอานและหาประโยชนจากการอานได ซึ่งการอาน

ดังกลาวจะเกิดไมได ถาปราศจากการคิด ดังน้ันการเรียนรูเร่ืองการคิด และการสอนใหผูเรียนรูจักคิด 

จึงเปนเร่ืองที่ครูควรสนใจควบคูกันไปกับการสอนและการพัฒนาการอาน ดังที่สมิธ (Smith 1963: 

161) ไดจัดระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับ คือ 1. ระดับความเขาใจความหมายตัวอักษร

เปนระดับความเขาใจพ้ืนฐานท่ีผูอานสามารถเขาใจสิ่งท่ีผูเขียนเขียนไวโดยตรง 2. ระดับความเขาใจ

ขั้นตีความ เปนระดับที่ผูอานเขาใจความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับแรก เพราะ 

ผูอานตองตีความท่ีผูเขียนไมไดกลาวไวอยางชัดเจน แตเปนความหมายแฝงอยูในเน้ือความ 3. ระดับ

ความเขาใจข้ันวิจารณญาณ เปนระดับท่ีตองอาศัยความเขาใจในสองระดับแรกเปนพ้ืนฐาน เน่ืองจากการ

อานระดับนี้ตองใชความคิดเพ่ือวิเคราะห ตัดสิน และประเมินคาสิ่งท่ีอาน  

การอานอยางมีวิจารณญาณนั้นเปนการอานในระดับสูง ตองพิจารณาไตรตรองสิ่งที่อาน

อยางรอบคอบ ถ่ีถวน โดยอาศัยความรูความคิด ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานในการวินิจฉัยและ

ตีความคิดวิเคราะหวิจารณสิ่งท่ีอาน เพ่ือนำไปสูการวินิจฉัยตัดสินสิ่งท่ีอานไดอยางสมเหตุสมผล 

ซึ่งในปจจุบันขอมูลขาวสารตางๆ จะถายทอดออกมาในหลายๆ รูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน วารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ หรือผานทางอินเทอรเน็ต ปายประกาศและปายโฆษณาการชวนเช่ือ เปนตน 

ขอมูลขาวสารเหลาน้ีมีท้ังขอเท็จจริง ขอคิดเห็น การโฆษณาชวนเช่ือ การอานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราว

เพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับสภาพสังคมในปจจุบันเน่ืองจากบางคร้ังอาจมีการเขียนขอมูลอยาง

ลำเอียงหรือบิดเบือนไปจากความเปนจริง ผูอานจึงจำเปนตองใชวิจารณญาณในการตัดสินเรื่องที่

อาน นั่นคือ รูความหมายของการอาน และรูเทาทันงานเขียนทุกชนิด 

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

เนนใหเห็นความจำเปนและความสำคัญของการอานโดยกำหนดสาระมาตรฐานการเรียนรู กลุมวิชา

ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน และสาระท่ี 5 วรรณคดี

และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง ดังน้ันผูเรียนตองมีความรูความสามารถในการ
จับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อาน อภิปรายแสดงความคิดเห็นโตแยง 

วิเคราะห จำแนกขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนนุ ขอคิดเห็น ระบุขอสังเกตการชวนเช่ือ การโนมนาว หรือ

ความสมเหตุสมผลของงานเขียนแสดง ประเมินคุณคาหรือแนวคิดท่ีไดจากการอาน เพ่ือนำไปใชแก
ปญหาในชีวิต วิเคราะห วิจารณวรรณคดีวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี

อานสรุปความรูและขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง แมวากระทรวงศึกษาธิการตระหนัก

ถึงความสำคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ วาเปนสิ่งท่ีครูภาษาไทยจะตองฝกฝนใหนักเรียน

เกิดทักษะ แตในสภาพปจจุบันนักเรียนขาดทักษะในการอานซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบให 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชวงชั้นท่ี 3 
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ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ระหวางปการศึกษา 2551-2552 มีคะแนนเฉลี่ย 43.33, 35.71 

ตามลำดับ มีคะแนนเฉล่ียท่ีต่ำกวาเกณฑ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากเน้ือหาสาระการเรียนรู ตัวครู ตัวนักเรียน และปญหาท่ีพบบอยคือ การจัดการเรียน

การสอน นักเรียนขาดทักษะทางภาษาโดยเฉพาะทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ เน่ืองจากไมได

รับการฝกฝนมากเทาท่ีควร นักเรียนไมสนใจการอาน ไมใฝรูใฝเรียนและไมเห็นความสำคัญของการ

อานหรืออาจเปนเพราะวิธีการสอนของครู เทคนิคการสอนของครู สื่อการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น

ครูภาษาไทยจึงควรมีบทบาทสำคัญในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณเพราะเปนความ

เขาใจในระดับที่ยาก ผูอานจะตองไดรับการสอนและการฝกฝนใหเพียงพอ เพ่ือใหเกิดประโยชนใน

การนำไปใชชีวิตประจำวันตอไป   

การสอนอานอยางมีวิจารณญาณเปนการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนรูจักคิด ตัดสินใจในทาง 

ที่ถูก ฝกใหผูเรียนใชความคิดเสมอ การจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาประสงค

นั้น ตองใชกลวิธีการสอนหลายวิธี ผูสอนแตละทานสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับ 

จุดประสงค เน้ือหา ดังท่ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523: 148-150) กลาวถึงการ

สอนภาษาไทยโดยสรุปวาถาจะใหไดผลดีควรพยายามใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเพ่ือใหบรรยากาศในการ

จัดการเรียนรูมีการเปล่ียนแปลงมีสิ่งแปลก ๆ ใหมเกิดข้ึนเสมอ เชน การสอนแบบบรรยาย แบบ

อนุมานวิธี แบบอุปมานวิธี วิธีอภิปราย วิธีแบงหมูใหนักเรียนทำงานและวิธีการแกปญหา นอกจากน้ี

สื่อการสอนเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน ดังท่ีกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 137-139) กลาวถึงความสำคัญ

และความจำเปนของการใชสื่อการเรียนการสอน สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนจำเปนตอง 

เตรียมหรือสรางส่ือซึ่งมีหลายประเภทท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อวัสดุอุปกรณ สื่อโสตทัศนูปกรณสื่อกิจกรรม 

และส่ือบริบท สื่อตาง ๆ เหลาน้ีตองคำนึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดที่จะทำใหผูเรียน

บรรลุจุดประสงค นอกจากน้ี ประภัสสร โพธิจักร (2532: 17) กลาวถึงแบบฝก สรุปไดวา แบบฝก 
ชวยพัฒนานักเรียนในทักษะตางๆ พัฒนาความคิด ตรวจสอบความถูกตอง นำไปใชเปนส่ือการเรียน

การสอน การนำแบบฝกทักษะทางภาษาไปใชในการฝกฝนจึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีครูตองนำไป

ปฏิบัติใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอน ทั้งน้ีรูปแบบ เทคนิค วิธีสอนก็เปนปจจัยสำคัญชวยให 

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มุงชวยใหผูเรียน

ไดเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ รวมทั้ง

ไดพัฒนา ทักษะการสื่อสาร การทำงานรวมกับผูอื่น การสรางความสัมพันธ การแสวงหาความรู  

การคิด การแกปญหา และอ่ืนๆ   
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD พบวา 

การเรียนดวยวิธีนี้ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอน เชน งาน
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วิจัยของศิริพร ทาทอง (2548) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน

โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกวานักเรียนท่ีรับการสอนแบบปกติ

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบ

รวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กินาริน ตันเสียงสม (2548) ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียน

รูภาษาไทยดานการอานจับใจความสำคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD มีผลการเรียนรูดานการอานจับใจ

ความสำคัญสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ และมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู เทคนิค STAD กับวิธีการสอนแบบปกติ อยูในระดับมาก  

จากความสำคัญและสภาพปญหาตลอดจนการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยจึงไดนำรูปแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และแบบฝกทักษะมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได

กำหนดไว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนมีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน สูงกวากอนเรียนโดยใชแบบ 

ฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 
บางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปการศึกษา 2554 จำนวน 9  หองเรียน  จำนวน  356  คน 

2. กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (พิสณุ ฟองศรี 
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2552: 116) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จากน้ันจึงใชวิธีการสุมอยางงายมา 1 หองเรียน 

แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถได  11 กลุม   

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD 

2. ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) ความพึงพอใจตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการอานท่ีตองใช

กระบวนการคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลหรือสถานการณโดยใชแบบทดสอบที่

ผูวิจัยสรางข้ึน  ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรม ตอไปนี้                   

 1.1   สามารถสรุปสาระสำคัญของเร่ืองได                                         

 1.2   สามารถแยกประเด็นวิเคราะหขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น 

 1.3   สามารถวิเคราะหจุดมุงหมาย ทัศนคติของผูแตง                                            

 1.4   สามารถสังเคราะหขอความท่ีอาน และเสนอความคิดเห็นหรือแนะนำโดยมีหลักฐาน

ขอมูลเหตุผลประกอบเปนท่ียอมรับเชื่อถือ                                                                 

 1.5  สามารถเช่ือมโยงเหตุการณกับสถานการณใหม และทำนายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได  

 1.6 สามารถประเมินคา พิจารณาตัดสิน ความเหมาะสมของการนำเสนองานเขียน  

ความนาเช่ือถือของขอมูล  เน้ือหาสาระ ประโยชน ขอคิดท่ีไดจากการอาน                                         

2. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ สื่อท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน สำหรับพัฒนา
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 6 เร่ือง ดังน้ี             

 - เร่ืองที่ 1  ความรูพ้ืนฐานในการอาน   

 -  เร่ืองที่ 2  การอานขาวอยางมีวิจารณญาณ 

  -  เร่ืองที่ 3  การอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ   
 -  เร่ืองที่ 4  การอานเร่ืองสั้นอยางมีวิจารณญาณ 

  - เร่ืองที่ 5  การอานกวีนิพนธอยางมีวิจารณญาณ   

 -  เร่ืองที่ 6  การอานวรรณคดีอยางมีวิจารณญาณ 
3.  การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD (student teams achievement divisions) 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
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นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนภาษาไทย เกง ปานกลาง และออน ในอัตราสวน 1:2:1 

สมาชิกในกลุมจะศึกษาและทำความเขาใจบทเรียนรวมกันโดยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการนำเสนอ

ผลงานของกลุม และเม่ือจบแตละบทเรียนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนท่ีไดจากการ

ทดสอบยอยของแตละคนจะถูกนำมาคิดกับคะแนนฐาน และนำมาคำนวณเปนคะแนนเฉล่ียของกลุม  

หลังจากน้ันครูจะใหรางวัลกับกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑที่กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรูดังน้ี ขั้นนำ

เขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงค ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นสรุป ขั้นวัดและประเมินผล และ

ขั้นสรางความประทับใจ/ใหรางวัล 

4. ความพึงพอใจตอการเรียน หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอนและความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุวัตถุประสงคที่ขึ้นอยูกับความ

คาดหวังกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด และความสมดุลระหวางความตองการกับการไดรับการตอบสนอง ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับสิ่งท่ีตนต้ังใจไววาจะมีมากหรือนอย ซึ่งวัดพฤติกรรม 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานบรรยากาศในการ

เรียนรู  2) ดานการจัดการเรียนรู  3) ดานเน้ือหาสาระ  4) ประโยชนที่ไดรับ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

1. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค  STAD 

3.  แบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดำเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี 

ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 1.1  ศึกษาเอกสารการสรางแบบฝกเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกท่ีดีโดยคำนึง
ถึงทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา และศึกษาวิเคราะหตัวช้ีวัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลางของกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือจัดลำดับเน้ือหาของแบบฝกทักษะการอานอยาง
มีวิจารณญาณ โดยแบงออกเปน 6 เร่ือง ดังน้ี เร่ืองที่ 1 ความรูพ้ืนฐานในการอาน เร่ืองที่ 2 การอาน
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ขาวอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองที่ 3 การอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองท่ี 4 การอานเร่ืองสั้น

อยางมีวิจารณญาณ เร่ืองที่ 5 การอานกวีนิพนธอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองท่ี 6 การอานวรรณคดี

อยางมีวิจารณญาณ  

 1.2 ออกแบบลงมือสรางแบบฝกทักษะแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบรูป

แบบเน้ือหาและขอคำแนะนำแกไขขอบกพรอง 

 1.3 เสนอแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางจุดประสงคเน้ือหาและการจัดการเรียนรู (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 249) 

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.89 

 1.4 ปรับปรุงและแกไขแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญและนำแบบฝกทักษะไปใชรวมกับแผนการจัดการเรียนรูซึ่งทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาท่ีใช  และ

เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู แลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณ เพ่ือนำไปใชสอนจริงกับ
กลุมตัวอยางตอไป 

2.  แผนการจัดการเรียนรูจำนวน 6 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบ

คุณภาพดังน้ี 

 2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

และการนำวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มาใชเปนแนวในการจัดการเรียนรู   

 2.2  วิเคราะหตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือกำหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู  เวลาเรียน  ในแตละหนวยการเรียนรู   

 2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด 
ของแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู  2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ 

4) จุดประสงคการเรียนรู  5) สาระการเรียนรู  6) กิจกรรมการเรียน 7) สื่อ/แหลงการเรียนรู  

8) การวัดผลประเมนิผล ซึง่แตละแผนนัน้มขีัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนตามแนวคดิของจอหนสัน 
และจอหนสัน (Johnson &Jonhson) ประกอบดวยข้ันตอนการสอน ดังน้ี 1) ขั้นนำขาสูบทเรียน 

และแจงจุดประสงค 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุป  4) ขั้นวัดและประเมินผล  

5) ขั้นสรางความประทับใจ/ใหรางวัล   

 2.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอง ดานการใชภาษาและเน้ือหา จากน้ันปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู
ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 2.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (content  validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
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เน้ือหาและการจัดการเรียนรู (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543 : 249) มีคาดัชนี 

ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.95 

 2.6 ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ และนำ

แผนการจัดการเรียนรู  ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน  

เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาท่ีใช และเพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู แลว

นำมาปรับปรุงใหสมบูรณ  เพ่ือนำไปใชสอนจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 

3. แบบวดัทักษะการอานอยางมวิีจารณญาณ กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ 

ดังน้ี  

    3.1  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เทคนิคการเขียนแบบทดสอบ 

   3.2  วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบ 

วัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ พฤติกรรมที่วัดไดแก การนำไปใช วิเคราะห สังเคราะห และ

ประเมินคา   

 3.3 สรางแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 

เลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  70  ขอ  ใหครอบคลุมตารางวิเคราะหขอสอบ 

 3.4 เสนอแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคำถาม จากน้ัน

ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

   3.5  เสนอแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ 

การใชภาษา และความเท่ียงของแบบทดสอบจากขอคำถาม ตัวเลือก จุดประสงคการเรียนรู และ
พฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและจุดประสงค

การเรียนรู (ลวน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543 : 249) มคีาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 

0.67-1.00  
  3.6 นำแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา (ที่ผานการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว) จำนวน 

42 คน   
 3.7  นำผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ (item analysis) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบ

ทดสอบมีคุณภาพตามเกณฑ ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 40 ขอ โดยผูวิจัยไดคัดเลือก 

ขอทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง  0.27 – 0.79  คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 

0.20 –0.89  
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  3.8 นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวแลว จำนวน 40 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน อีกคร้ังเพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ

ทดสอบ โดยใชวิธีของคูเดอร  ริชารดสัน จากสูตร  KR – 20 ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ  0.77 และนำ

แบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จำนวน 40 ขอ ไปใชทดสอบกอนและหลังเรียนกับกลุม

ตัวอยางตอไป  

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียน มีจำนวน 18 ขอ โดยมีลักษณะของคำถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี   

 4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  

เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating  scale) จากเอกสารและตำราท่ีเก่ียวของ 

 4.2  กำหนดประเด็นท่ีตองการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน 

ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู  ดานเน้ือหา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชน 

ที่ไดรับ 

 4.3  นำประเด็นท่ีตองการศึกษามาสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามวิธีการของ 

ลิเคิรท (Likert)  เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) จำนวน 18 ขอ กำหนดระดับคะแนน

ไว  5  ระดับ   

     4.4   เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคำถาม จากน้ันปรับปรุงและแกไข

แบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     

 4.5 เสนอแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  ตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

ของขอคำถาม โดยพิจารณาหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคในการถาม 

(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543 : 249) มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ  1.00  

 4.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/8 
(กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน และนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใช

แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ไปหาคา

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ  0.90  

 4.7 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน จำนวน 18 ขอ ไปใช
สอบถามนักเรียนหลังจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 1.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดแก  1) แบบฝกทักษะ 2) แผนการจัดการเรียนรู 

3) แบบทดสอบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอการเรียน 

 1.2 คาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ ไดแก แบบ

ทดสอบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 1.3   วิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ไดแก  1) แบบทดสอบวัดทักษะการอาน

อยางมวิีจารณญาณ โดยใชวิธีของคเูดอร รชิารดสัน จากสูตร KR – 20 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

2.  วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

     การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังน้ี  

    1.  เปรียบเทียบศึกษาผลทักษะทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD หาคาเฉล่ีย  (    ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที  (t – test  

Dependent) 

  2.  วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน ไดแก คาเฉล่ีย (   )  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมกับแปลความหมายจากคาเฉล่ียเปนระดับความพึงพอใจ   

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับ
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

X 

X 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค STAD ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD 

                     n = 45 

 คะแนน คะแนนเต็ม              S.D. t Sig 

 หลังเรียน 40 27.47 3.95 21.41* .00 

 กอนเรียน 40 16.22 4.55   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผลการศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD   

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังจัดการเรียนรู ดังแสดง 
ในตารางท่ี  2 
ตารางท่ี  2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน อยางมี
วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  เทคนิค STAD โดยภาพรวม                                                               
                          n = 45 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน         S.D.  ระดับ     ลำดับที่ 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 3.57 0.68 มาก 4 
ดานการจัดการเรียนรู  3.67 0.75 มาก 3 
ดานเน้ือหาสาระ  3.76 0.74 มาก 1 
ดานประโยชนที่ไดรับ      3.73 0.74  มาก 2 
  โดยภาพรวม 3.69 0.73 มาก - 

  

X 

X 
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จากตารางท่ี  2  แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

(    = 3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไป

หานอย  ดงัน้ี  ดานเน้ือหาสาระ (   = 3.76) ดานประโยชนทีไ่ดรบั (   = 3.73) ดานการจัดการเรียนรู 

(   = 3.67) และดานบรรยากาศในการเรียนรู  (    = 3.57)  ตามลำดับ          

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานบรรยากาศในการเรียนรู   

 

X X 

X X  

X 

จากตารางท่ี 3 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดย

ภาพรวม  อยูในระดับมาก  (    = 3.57)  X 

                                                                                                                                  n = 45 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู X  S.D.      ระดับ ลําดับที่ 
1.  รูสึกสนุก  มีความสุขในการรวมทํากิจกรรม 

     การเรียนรูอยาง   
3.40 0.78 ปานกลาง 5 

2.  การจัดการเรียนรูสงเสริมความสัมพันธที่ดี 

     มีการชวยเหลือกันภายในกลุม 

3.58 0.87 มาก 2 

3.  รูสึกเปนอิสระ  มีโอกาสแลกเปล่ียนเรยีนรู 
     ในการแสดงความคิดเห็น  

3.51 0.81 มาก 4 

4.  การรวมกิจกรรมมีการแขงขัน  ทาทาย   
     ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน 

3.56 0.87 มาก 3 

5.  มีความประทับใจ  การใหรางวัลเสริมแรงจูงใจ     
     ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

3.82 0.83 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.57 0.68 มาก - 
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานการจัดการเรียนรู   

                                                                                                                                                

จากตารางท่ี 4 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวม  

อยูในระดับมาก  (    = 3.67)  

ตารางที่  5  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการอาน  อยาง

มีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  เทคนิค STAD  ดานประโยชนที่ไดรับ                                                

                                                                                                                    

X 

                                                                                                                                    n = 45 

ดานการจัดการเรียนรู X  S.D. ระดับ ลําดับที ่
1.  รูปแบบของแบบฝกน้ีมีความนาสนใจ   3.78 0.77 มาก 1 

2.  แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู   
     ของนักเรียน 

3.56 0.73 มาก 4 

3.  ลําดับข้ันตอนของการจัดกระบวนการ 
     เรียนรูมีความเหมาะสม  

3.69 0.76 มาก 2 

4.  ระยะเวลาในการเรียนโดยใชแบบฝก   
     รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ   
    เทคนิค  STAD  มีความเหมาะสม 

3.64 0.74 มาก 3 

โดยภาพรวม 3.67 0.75 มาก - 

                                                                                                                                      n = 45 

ดานประโยชนที่ไดรับ X  S.D.           ระดับ ลําดับที่ 
1.  สงเสริมพัฒนาทักษะการอานในระดับ 

     การคิดขั้นสูงที่เหมาะสม 

3.71 0.76 มาก 3 

2.  ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น   
     มีความมั่นใจในการนําความรู  ความเขาใจ 

     สูการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

3.80 0.76 มาก 1 

3.  สามารถนําความรูการอานอยางมีวิจารณญาณ    
     ไปใชในการเรียน  แสวงหาความรูตามแหลง 
     การเรียนรูอื่นได   

3.69 0.76 มาก 4 

4.  สงเสริมใหรูจักการเปนผูนํา  มีความรับผิดชอบ 

     ตนเองและกลุมรวมกับสมาชิก  
3.73 0.69 มาก 2 

โดยภาพรวม 3.73 0.74 มาก - 
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จากตารางท่ี  5 แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม  

อยูในระดับมาก (    = 3.70)   

ตารางที่  6  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการอาน    

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานเน้ือหาสาระ                                                

                                                                                                                    

จากตารางท่ี 6 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD  ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก (    = 3.76)   

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

1. การศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช

แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD พบวา มีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

X 

X 

                                                                                                                                 n = 45 

           ดานเน้ือหาสาระ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  การกําหนดเนื้อสาระและรายละเอียด 

     ของเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม 

3.82 0.81 มาก 2 

2.  การเลือกใชคํา  สํานวนภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสม    
     กับการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  

3.76 0.74 มาก 3 

3.  การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก   
     มีความเหมาะสมกับการฝกทักษะการอานอยางมี    
     วิจารณญาณ 

3.67 0.71 มาก 5 

4.  เน้ือหามีความสอดคลองกับเร่ืองราวหรือเหตุการณ 
     ในปจจุบัน  และสัมพันธกับการฝกการอานอยางมี   
      วิจารณญาณ 

3.73 0.75 มาก 4 

5.  เน้ือหาใหแนวคิด  ความรู  สงเสริมสติปญญา    
     พัฒนากระบวนการคิด 

3.84 0.71 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.76 0.74 มาก - 
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ที่ระดับ .05 การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนน้ันเปนผลมาจากการเรียนแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เปนรูปแบบการเรียนการสอนซ่ึงเปนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ใชวิธีแบบจัด

กลุมผูเรียนแบบคละความสามารถ ประกอบดวยสมาชิก 4 คน เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ

เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน เพ่ือจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมท้ังใหผูเรียนได

เรียนรูถึงการทำงานเปนกลุม เกิดความสามัคคี และยังมีการแลกเปล่ียนความรู ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีทำให 

กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD มีประสิทธิภาพ ก็คือ รางวัลท่ีไดจากการท่ีมีคะแนนสะสมของ 

กลุมที่มากท่ีสุด นั้นเปนสิ่งท่ีทำใหแตละกลุมเกิดการชวยเหลือหรือมีความสามัคคีภายในกลุม ทำให

ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและยังเปนการดูแลกันเกิดความสัมพันธและมิตรภาพภายในกลุม 

รวมถึงทำใหผูเรียนไดความรู จากการชวยเหลือของเพ่ือนรวมกลุม ซึ่งการสอนกันเองของผูเรียนทำให 

เกิดความสบายใจ มีความกระตือรือรน รูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังท่ีเรียน และรับรูไดอยางรวดเร็ว เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียนทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ทาทอง (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คำกริยาและคำวิเศษณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ

การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กับการสอนแบบปกติ ผลการ

วิจัยพบวา ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกวานักเรียนท่ีรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 

กลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  

การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีการทดสอบเพ่ือตรวจสอบความ

กาวหนาของผูเรียน และในการทดสอบแตละคร้ังนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนาความกาวหนา  

จึงทำใหสมาชิกในกลุมมีความพยายามในการเรียนรูและชวยเหลือกัน ถาไดคะแนนนอยคะแนนของ

กลุมก็จะลดลงดวย ดังน้ันสมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมมือกัน ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
เน่ืองจากผูเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกัน ทำใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเด็กเกงได

ชวยเหลือเพ่ือนที่เรียนออน ทำใหคนเกงไดเพ่ิมความเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหาน้ัน ๆ ได
ลึกซึ้งกวาเดิมเพราะไดอธิบายใหเพ่ือนในกลุม โดยนักเรียนท่ีเรียนออนจะไดรับการฝกฝนและได

แนวทางจากนักเรียนท่ีเกงทำใหเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน 

(Slavin 1978: 41, อางถึงใน สุจิตรา เวทยาวงศ, 2545: 106) ที่กลาววา การเรียนกันเปนกลุมยอย 

สมาชิกภายในกลุมจะศึกษาและทำความเขาใจบทเรียน ฝกมีทักษะการทำงานรวมกัน มีความ

รับผิดชอบและชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือความสำเร็จของกลุม นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียน
เรียนรูรวมกันมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ชวยเหลือการเรียนภายในกลุม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน ทำใหผูเรียนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมภายในกลุม กลาแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กินาริน ตันเสียงสม, (2548: 192) ที่กลาววา การใชกลุมรวมมือกัน
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เรียนรูชวยเหลือกันน้ันสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะ ซึ่งองคประกอบยอยอื่นๆ ของเทคนิค 

STADจะนำไปสูเปาหมายเดียวกัน ทำใหมีความพยายามในการแกปญหา ซึ่งนักเรียนไดรวมมือกัน

เรียนรูและปฏิบัติในประเด็นดังกลาว 

นอกจากรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD แลวการใชแบบฝกทักษะหรือแบบฝก

เสริมทักษะทางภาษาเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาความสามารถ 

ในการเรียนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุข มาสกรานต (2530) พบวา คะแนน

สัมฤทธิผลทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี บัวคุมภัย (2540: 31-38) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง 

กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 แสดงวาการเรียนโดยใชแบบ

ฝกเสริมทักษะการใชถอยคำในการเขียนรอยแกว ทำใหทักษะการเขียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ

สูงกวาการสอนตามปกติและสอดคลองกับงานวิจัยของ รินรดา จนัทะวัน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา

การพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝก ทักษะการอานเชิงวิเคราะหดวยการเรียนรูแบบรวมมือ 

(STAD) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝก

ทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 

81.93 ซึง่เปนไปตามเกณฑ 80/80 ทีต่ัง้ไวและมดีชันปีระสิทธิผล 60.82 หมายความวาผูเรียนมีความรู

เพ่ิมขึ้นรอยละ 60.82 โดยสรุป ไดแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห ที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสม และเปนนวัตกรรมที่ สามารถใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียน

มีทักษะการอาน สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปประเด็นของเร่ืองที่อานไดเปนอยางดี จึงขอ

สนับสนุนใหครูภาษาไทย สรางแบบฝกทักษะ การอานเชิงวิเคราะหซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะ

ดานการอานเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของรังสี พลโคกกอง (2551: 73-74) ไดศึกษา 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิครวมดวยชวยงานกลุม (STAD) โดยใชแบบฝก 
เสริมทักษะ พบวา แผนการจัดการเรียนรู ทำใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดีขึ้นและมีความรูเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 40-60 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา ไชยกาล (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการ

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD)ประกอบแบบฝกทักษะ เร่ือง การอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระ
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวามีคาดัชนีประสิทธิผล ของแผนจัดการเรียนรู เทากับ 0.5856 

แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 58.56 และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานการอาน 

เชิงวิเคราะหสูงขึ้น 
2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ในภาพรวม พบวานักเรียน

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียเปนรายดานจะเห็นไดวานักเรียนมีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เชนกัน เรียงลำดับจากคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังน้ี ดานเน้ือหา

สาระ ดานประโยชนที่ไดรับดานการจัดการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรูตามลำดับ ซึ่งเปนไป
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ตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยกำหนดท่ีเปนเชนน้ีอันเน่ืองมาจากการจัดลำดับเน้ือหาของแบบฝกเรียงจาก

งายไปหายากทำใหผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องราวเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีความสนใจใน

การเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรรณี ชูทัย (2528: 167) ที่กลาววา ควรจัดแบบฝกเรียงจาก

งายไปหายากจากส้ันไปยาวและมีหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนมากย่ิงขึ้น  ผูวิจัยได

ใชถอยคำ สำนวนภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับวัย สอดคลองกับเรื่องราวหรือเหตุการณในปจจุบัน

สามารถสงเสริมสติปญญา กระตุนใหผูเรียนสนใจพัฒนาทักษะการอาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

พิมพใจ พจนสมพงศ (2549: 45) ที่กลาววา แบบฝกท่ีดีจะตองสรางข้ึนตามหลักการสรางแบบฝก 

และตองคำนึงถึงหลักการทางจิตวิทยา เน้ือหาตองเหมาะสม และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูและตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค อีกท้ังตองใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน นาสนใจและ

ทาทายความสามารถ จะเห็นไดวาแบบฝกสามารถสงเสริมพฒันาทักษะการอานในระดับการคิดขัน้สงู  

ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น มีความม่ันใจในการนำความรู ความเขาใจสูการตัดสินใจได

อยางเหมาะสมสามารถนำความรูการอานอยางมีวิจารณญาณไปใชในการเรียนแสวงหาความรูตาม

แหลงเรียนรูอื่นไดสงเสริมใหรูจักการเปนผูนำ มีรับผิดชอบตนเองและกลุมรวมกับสมาชิก ดังท่ี วิริยา 

วิริยารัมภะ (2549: 37) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณวาทำใหผูอานเกิดปญญา 

ไดขอมูลความรูที่ถูกตองและมีประโยชน เน่ืองจากไดใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ

แลว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปทมา  วิญญกูล (2551: 22) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมี

วิจารณญาณวาการอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานท่ีชวยใหผูอานมีความรูความคิดอยาง

รอบคอบ สามารถวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ไดอยางสมเหตุสมผล  และสามารถนำประโยชนที่ไดจากการ

อานอยางมีวิจารณญาณไปประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได  

การจัดการเรียนรูที่มีลำดับขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรูที่ระยะเวลาในการเรียนท่ีมี

ความเหมาะสมและสอนดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สงเสริมบรรยากาศในการเรียน
แบบกันกันเอง นักเรียนรูสึกสบายใจสนุกสนานไมเครงเครียดในการเรียนมากเกินไป และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุรพล พยอมแยม (2544: 78 - 79) กลาววา บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเหมาะสมยอม

ทำใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี สรางความสนใจ ความตั้งใจใหแกผูเรียน ทำใหการ

เรียนรูบรรลผุลตามทีต่ัง้เปาหมายไว  ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ ทศินา แขมมณ ี(2537: 2) ทีก่ลาววา 
ทุกคนในกลุมมีบทบาทในการดำเนินงานของกลุม มีการตัดสินใจรวมกันเพ่ือใหไดงานออกมา 

สมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทำใหบรรยากาศในการสอนเปนบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนการสอนของนักเรียนในการที่ไดรับการพัฒนาตนเองในการเรียนรูตามความรูความสามารถ

ของตนเองใหมากข้ึนเทา ๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา ไตรวัฒนธงไชย (2543: 89-90) 

ที่กลาววาการจัดบรรยากาศในการเรียนสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพน้ันตองจัดสิ่งแวดลอมที่เปน

ระบบระเบียบ นอกจากน้ีโรเบิรต บี คูเตอร (Robert B. Cooter,1997: 118 อางถึงใน สุนันทา  

ประสานสอน 2544: 61-62) ไดวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการอานแลวพบวาองคประกอบที่มีผล 
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ตอความสามารถในการอาน คือ การใหเวลาในการอาน การสอนกลวิธีการอาน การใหโอกาส

นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และการใหนักเรียนไดพูดคุยถึงความคิดความรูสึกและปฏิกิริยา 

ของตนตอส่ิงท่ีอาน ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นั้น ผูเรียนมีการชวยเหลือกัน 

ภายในกลุมทั้งคนเกง ปานกลาง ออน มีการแสดงความคิดเห็นปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรูสึกเปนอิสระ 

มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูในการแสดง ความคิดเห็นระหวางกัน รูสึกสนุก มีความสุขในการรวมทำ

กิจกรรมการเรียนรู มีการแขงขัน ทาทายความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนตลอดจนครูผูสอน 

มีการใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนรู ทำใหผูเรียนเกิดความประทับใจ การให

รางวัลเสริมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพศาล พระจันทรลา (2551: 117-118) ไดศึกษานักเรียนท่ีเรียน 

ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการสอนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยูใน 

ระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะในการนำไปใช  

 1.1  กอนดำเนินการสอนครูควรชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีดำเนินกิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ใหนักเรียนเขาใจอยางถองแท และหามมิให

นักเรียนชวยเหลือกันทำแบบทดสอบ รวมท้ังน้ีควรแจงคะแนนความกาวหนาใหนักเรียนทราบทันที 

เพ่ือเปนการกระตุนใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมเกิดความกระตือรือรนและรวมมือกัน  
 1.2   การจัดกลุมผูเรียนใหคละความสามารถอยางชัดเจนตามสาระการเรียนรูที่สอนเพ่ือ 

ใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมกลุมรวมมือในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ 

การเรียนการสอน  
   1.3  ครูควรเอาใจใสดูแลในการทำกิจกรรมของนักเรียนแตละคน เพ่ือคอยแนะนำ

ชวยเหลือนักเรียนในกรณีนักเรียนไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  พรอมท้ังคอยกระตุนใหกำลังใจ 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู  จึงทำใหกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น     

 1.4  ครูควรใหกำลังใจและสนับสนุนใหนักเรียนกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น

กลานำเสนอผลงานของตนเองในการจัดการเรียนรูครูควรพยายามสรางบรรยากาศในการเรียน 
ใหสนุกสนานและเปนกันเอง ไมเขมงวดจนเกินไปจนทำใหเกิดความตึงเครียดใหความเปนอิสระ 

ใหนักเรียนอยากมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตาง ๆ    
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป  

 2.1  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ในการเรียนรู  

ในเน้ือหาอื่น หรือระดับชั้นอื่นๆ  

 2.2  ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปสอนเปรียบเทียบ

กับวิธีสอนอื่นๆ ในเนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน เพ่ือจะไดเปนการสงเสริมและ หาแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลตอไป  

 

สรุป 
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT  DIVISIONS) 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียน เกง ปานกลาง และออน มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  1) ขั้นนำเขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงค  

2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นวัดและประเมินผล 5) ขั้นสรางความประทับใจ/ 

ใหรางวัล 

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD มีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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