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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ  1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความโดย
ใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ อาร ซี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  
2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  กอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอาน 3)  เพ่ือหาคาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความ และ4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการ
อานเพื่อจับใจความ  ประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553  โรงเรียน
เสนศิริอนุสรณสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1  จํานวน 2  หองเรียน  จํานวน 61  คน กลุม
ตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ จํานวน  30  คน ไดมาโดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก  เครื่องมือที่ใชในการวจิัยไดแก (1) ชุดฝกทักษะการ
อานภาษาไทย จํานวน  12  ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  จํานวน  12 แผน (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ และ(4)  แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)       
5  ระดับ จํานวน  1  ชุด รวม  10  ขอ  สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูลคือ รอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช E1/ E2, Dependent Samples t-test และคาดัชนีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดฝก
ทักษะการอานเพ่ือจับใจความโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
มีประสิทธิภาพเทากับ 92.11/89.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนด  80/80 (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลัง
การทดลองใชชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (3)  ดัชนี
ประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความเทากับ 0.81 หรือคิดเปนรอยละ  81.47 และ(4) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: ผลการใช, ทักษะการอานเพื่อจับใจความ, การเรียนรูแบบรวมมือ,  เทคนิค ซี ไอ อาร ซี 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to find the effectiveness of the reading comprehension 
packages by using cooperative learning CIRC technique for Prathomsuksa 3 students with the standard criteria 
set at 80/80, 2) to compare the students’ learning achievement before and after learning through the reading 
comprehension packages by using cooperative learning CIRC technique, 3) to find the index of learning 
efficiency of the reading comprehension packages by using cooperative learning CIRC technique, and 4) to 
study the students’ satisfaction towards the reading comprehension packages by using cooperative learning 
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CIRC technique. The population are 61 Prathomsuksa 3 students from 2 classes studying at Sensirianusorn 
School in the academic year of 2010 under Buriram Primary Educational Service Area Office 1. The samples 
were 30 Prathomsuksa 3 students, selected by using purposive sampling technique by drawing lots. The 
instruments used in this study were 1) the 12 lesson plans of reading comprehension packages by using 
cooperative learning CIRC technique, 2) 10 learning activity lesson plans with 2 hours per lesson, 3) the 
learning achievement test before and after using the reading comprehension packages by using cooperative 
learning CIRC technique, and 4) a 20-item of 5-rating scale satisfaction questionnaires. The statistics used for 
analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, dependent samples t-test and index of 
efficiency. The findings showed that 1) the reading comprehension packages by using cooperative learning 
CIRC technique for Prathomsuksa 3 students had an efficiency of 92.11/89.89 which was higher than the 
standard criteria set at 80/80. 2) Prathomsuksa 3 students who learned by the reading comprehension 
packages by using cooperative learning CIRC technique after learning had higher achievement than before 
learning at the .01 level of statistical significance. 3) the index of efficiency of the reading comprehension 
packages by using cooperative learning CIRC technique equaled 0.81 which was 83.98% students reported that 
they were developed. 4) Prathomsuksa 3 students were satisfied toward the reading comprehension packages 
by using cooperative learning CIRC technique as a whole at highest levels. 

      
Keywords: Effects, Reading Comprehension, Cooperative Learning, CIRC Technique 
 
บทนํา 
 ภาษาไทยเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและภูมิปญญาของชาติ  แสดงถึงความเปนเอกภาพ  
ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกันอยางมีคุณธรรม  ทําให
สามารถประกอบธุรกิจการงาน  และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข  เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  
ความคิด  วิเคราะห  วิจารณและสรางสรรค  ภาษาไทยเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรรพบุรุษเปนทรัพยสินทางปญญา
ของชาติที่ควรคาแกการเรียนรูและอนุรักษไวเพ่ือเปนเครื่องมือที่แสดงวาชาติไทยของเราเปนชาติที่ย่ิงใหญและมี
วัฒนธรรมมาแตโบราณกาล  (กรมวิชาการ.  2546 : 1)   
 การเรียนการสอนมิไดมุงหวังเพียงใหนักเรียนอานออกเขียนไดแตเพียงอยางเดียว  หากแตยังมุงหวังให
นักเรียนไดนําความรู  ความสามารถ  ไปใชใหเกิดประโยชนสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  การเรียนภาษาไทยตองใชทักษะที่เชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งการฟง  พูด  
อาน  และเขียน  จะตองทําการฝกฝนทุกทักษะอยางจริงจัง  จึงทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น  โดย
กําหนดใหการอานคลองเขียนคลองเปนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการสอนภาษาไทย  เพราะถานักเรียน
อานไดถูกตองคลองแคลวแลวจะชวยใหนักเรียนเขียนไดถูกตองไปดวยเชนกัน  (กรมวิชาการ.  2539 : 6) 
 การอานหนังสือเปนทักษะที่จะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนรู  และสรางองคความรูใหม  เปนพ้ืนฐานสําหรับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  มีนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องจะทําใหเกิด พฤติกรรมที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ที่ดี  เกิดประโยชนตลอดชีวิต  (แววมยุรา  เหมือนนิล. 2541 : 28)   
 การอานเพื่อจับใจความเปนทักษะที่สําคัญสําหรับการอานทุกประเภท  ทั้งรอยแกว  รอยกรอง  สารคดี  
บันเทิงคดี  ในปจจุบันนักเรียนสนใจการอานนอยลง  หรืออานแลวไมสามารถสรุปประเด็นหรือจับใจความสื่อความหมาย
จากเรื่องที่อานได  สงผลใหคิดนอกเหนือไปจากเรื่องที่อานไมได  ขาดการวิเคราะห  วิจารณเรื่องที่อาน  ขาดเหตุผล  ทํา
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ใหไมสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาทางการเรียนได  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1.  
2552 : 13) 
 จากปญหาดังกลาวทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ  ครูผูสอนภาษาไทย
พึงหมั่นปรับปรุงวิธีการสอน  เพ่ือใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของภาษาไทย  ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรู
ตามความสนใจและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลอยางสนุกสนาน  ไดศึกษาหาความรูดวยตนเองหรือศึกษารวมกัน
ส่ิงที่ครูผูสอนควรนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคือ  ชุดฝกทักษะเพราะเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งที่สามารถนําไปใช
ในการแกปญหาได  เนื่องจากชุดฝกทักษะจะชวยเสริมทักษะใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้นชัดเจนขึ้น  ชี้
จุดบกพรองของนักเรียนไดเพ่ือที่ครูจะไดแกไขปรับปรุงเฉพาะจุดอยางทันทวงที  (สุวิทย  มูลคํา  และสุนันทา  สุนทร
ประเสริฐ.  2550 : 53)  นอกจากนี้ชุดฝกทักษะยังสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรยีนในการเรียน  เปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกเฉพาะอยางเหมาะสําหรับนักเรียนที่เรียนเกง  และซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออน  ศึกษาหรือทบทวน
บทเรียนไดดวยตนเอง  สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลได  (เตือนใจ  ตรีเนตร.  2544 : 7)  และผูวิจัยไดใช
ชุดฝกทักษะควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  ซี ไอ อาร ซี  ซึ่งเปนรูปแบบการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูคํานึงถึงการสอนกลุมเล็กที่มีความสามารถใกลเคียงกัน  และขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญของการ
ทํางานกลุมที่สมาชิกมีความแตกตางกันในแงของความสามารถและลักษณะอื่น ๆ  ดวย  ชวยเตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะ
เผชิญกับชีวิตจริง  เพราะลักษณะการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติได
ทํากิจกรรมกลุม  ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู  การเปนผูนํา  ผูตาม  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  ไดฝกฝน
ความเปนประชาธิปไตย  ฝกการอยูรวมกันอยางเปนสุข  ชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน  ตอครู ตอ
สถานศึกษาและตอสังคม  ชวยลดปญหาทางวินัยในหองเรียน  เพราะนักเรียนทุกคนไดฝกฝนจนกระทั่งเกิดวินัยในตนเอง  
ไดรับการยอมรับจากครูจากเพื่อน  มีสวนรวมในกิจกรรม  ทําใหเกิดการยอมรับตนเอง  ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเฉล่ียของนักเรียนทั้งชั้นสูงขึ้น  การชวยเหลือกันในกลุมเพ่ือนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนไดดีย่ิงขึ้น   
(สุมณฑา  พรหมบุญ  และอรพรรณ  พรสีมา.  2540 : 28 – 29)   
 จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3ระดับชาติ  ปการศึกษา  
2552  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยพบวา  การอาน  คิดเปนรอยละ  29.88  การเขียน  รอยละ  39.00  รายงานผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1  พบวา  การอาน  คิด
เปนรอยละ  31.83  การเขียน  รอยละ  47.38  และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
เสนศิริอนุสรณ  พบวา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในเกณฑตํ่า  โดยแยกออกเปนการอาน  คิดเปนรอยละ  22.13  
การเขียน  รอยละ  37.98  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1.  2552 : 7-8)  แสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานอยูในระดับต่ํา   
 จากความเปนมาและปญหาดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยจึงไดศึกษาคนควารูปแบบ
วิธีการสอนเพ่ือพัฒนาการอานซึ่งใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  ซี ไอ อาร ซี  
ซึ่งเปนนวัตกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มาใชฝกใหนักเรียนรูจักการอาน  เพ่ือจับประเด็น
สําคัญ  เขาใจเนื้อเรื่องที่อานเพ่ือเพ่ิมพูนสติปญญาและมีความรอบรูตอส่ิงที่อานอยางมเีหตุผล  รูจักแสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบวิเคราะหจากเนื้อเรื่องในนิทาน  และบทความได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ 
อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
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 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  กอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอานเพ่ือจับ
ใจความโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    
 3.  เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ 
อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความโดยการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค ซี ไอ อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชชุดฝกทักษะสูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะ 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะมีคาสูงกวา 0.50  ขึ้นไป 
   4.  นักเรียนรอยละ 80  มีความพึงพอใจตอการใชชุดฝกทักษะอยูในระดับมากขึ้นไป   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3ปการศึกษา 2553  โรงเรียนเสนศิริ
อนุสรณ  ตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1  จํานวน 2  
หองเรียน  จํานวน 61  คน   
  1.2  กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ  
ตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1  จํานวน  30  คน 
ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก 
 2.  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย   
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก  หนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ที่สรางขึ้นเพ่ือฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  ซี ไอ อาร ซี  
ประกอบดวยนิทาน  5  ชุด  และบทความ  7  ชุด 
 3.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความ  โดยใชการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค  ซี ไอ อาร ซี     
  3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 
   3.2.1  ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  ซี ไอ 
อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
   3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่นักเรียนเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความ โดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  ซี ไอ อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   3.2.3  ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความ โดยใชการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   3.2.4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค ซี ไอ อาร ซี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    
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 4.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้  ทําการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2553  ใชเวลาในการ
ทดลองจํานวน 12  ครั้ง  ครั้งละ 1  ชั่วโมง  รวม 12  ชั่วโมง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีรายละเอียดการดําเนินการโดยสังเขปดังนี้ 
 กลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  
2553  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ  ตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1  จํานวน  2  หองเรียน  มีนักเรียนจํานวน  61  คน 
   1.2  กลุมตัวอยาง    คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/2  ปการศึกษา  2553โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ  
ตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1  จํานวน  30  
คน  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) 
 2.  ระยะเวลาในการวิจัย  ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  โดยใชเวลาทดลอง  12  ชั่วโมง  
ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 3.  เนื้อหาที่นํามาสรางชุดฝกเพ่ือใชในการวิจัยเนื้อหาที่ใชไดแก  นิทาน 5  เรื่องบทความ  7  เรื่อง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
 1.  ชุดฝกทักษะการอานภาษาไทย   จํานวน  12  ชุด  
 2.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  จํานวน  12  แผน  ใชสอนแผนการจัดการเรียนรูละ  1  ชั่วโมง   รวม  
12  ชั่วโมง  
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  
ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ 
 4.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดฝกทักษะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  เปน  
5  ระดับ  จํานวน  1  ชุด  รวม  10  ขอ 
 การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.  การสรางชุดฝกทักษะภาษาไทย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ  
ศึกษาแนวคิดหลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการฝกทักษะ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางชุดฝกทักษะ  
  1.2  ศึกษารายละเอียดเนื้อหานิทานและบทความ  นํามาจัดทําชุดฝกทักษะภาษาไทยจํานวน  12  ชุด  
  1.3  นําชุดฝกทักษะที่สรางเสร็จแลว  เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ   
  1.4  นําชุดฝกทักษะที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลวพรอมกับ
แบบประเมินชุดฝกทักษะ  ไปเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  คน ประกอบดวย  อาจารย  ดร.กระพัน  ศรีงาน  อาจารย
ประจําคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย  เปนผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและวิจัยการศึกษา  นายศราวุธ  โรจ
นาวรรณ  ตําแหนงศึกษานิเทศก  วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1  เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและหลักสูตร  นางพิกุล  จีนปรีชา   ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
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โรงเรียนบานตาเหล็ง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1   เปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู 
   1.5  นําแบบประเมินชุดฝกทักษะที่ผูเชี่ยวชาญประเมินหาคาเฉล่ียโดยยึดเกณฑคะแนนเฉลี่ย  3.50  เปน
เกณฑตัดสิน 
  1.6  ปรับปรุงชุดฝกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
  1.7  นําชุดฝกทักษะภาษาไทย  ไปทดลอง  (Try  Out)  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/1  โรงเรียน
เสนศิริอนุสรณที่ไมใชกลุมตัวอยาง  หาคุณภาพโดยทดลองควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ 
เทคนิค ซี ไอ อาร ซี     
  1.8  นําชุดฝกทักษะภาษาไทย  ที่ผานการทดลอง  และมีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ  80/80  จัดพิมพ
รูปเลมสมบูรณ  แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง   
 2.  การสรางแผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  2.1  ศึกษาจุดมุงหมาย  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดชั้นป  โครงสราง  
การวัดและประเมินผล  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ   
  2.2  ศึกษารายละเอียดนิทาน  และบทความ 
  2.3  กําหนดสวนประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน 
  2.4  เขียนแผนการจัดการเรียนรู  ฉบับตนราง  จํานวน  12  แผน   
  2.5  นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ                                 
   2.6  นําแผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่แกไขขอบกพรองแลว  นําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือตรวจสอบความถูกตองโดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  ของ  ลิเคอรท  (Likert)  5  ระดับ   
  2.7  นําคะแนนจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  12  แผน  ของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน  มาหา
คาเฉล่ียแลวนําไปเทียบกับเกณฑประเมินเชนเดียวกับขอ  1.6   
  2.8  นําแผนการจัดการเรียนรู  ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  แลวนํามาปรับปรุงเพ่ือใหสมบูรณย่ิงขึ้น 
  2.9  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการแกไขขอบกพรองแลว  ไปทดลอง(Try  Out)  กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/1  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาคุณภาพ  โดยใชรวมกับชุดฝกทักษะภาษาไทย   
  2.10  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ทดลองแลวนํามาปรับปรุงแกไขแลว  ไปจัดพิมพเปนแผนการจัดการ
เรยีนรูฉบับสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอน  ดังนี้ 
  3.1  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานเพ่ือจับใจความ  และเกณฑ
การตรวจใหคะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  3.2  ศึกษาเนื้อหาตัวชี้วัดในแผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อจับใจความทั้ง 12  แผน 
  3.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ3  ตัวเลือก  จํานวน  60  
ขอ  ตองการใชจริง  30  ขอ 
  3.4  นําแบบทดสอบการอานเพ่ือจับใจความที่สรางเสร็จแลว  เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  
ตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะ 
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  3.5  นําแบบทดสอบการอานเพ่ือจับใจความ  ที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม  พิจารณาความ
ถูกตองเหมาะสมและเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบแตละขอกับจุดประสงค  โดยวิธีของ  โรวิเนลล่ี 
(Rovinelli)  และแฮมเบลตัน (Hambletan) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2541 : 167) 
  3.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ที่ไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบหาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนก  ขึ้นไปเปนรายขอ  โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเสนศิรอินุสรณ  จํานวน  50  คน 
  3.7  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนสอบเสร็จแลวมาตรวจใหคะแนน  โดยตอบถูกให  1  คะแนน  ตอบผิด  
หรือไมตอบ  หรือตอบมากกวา  1  ขอ  ให  0  คะแนน 
  3.8  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงายโดยใชสูตร  (p)  (บุญชม  ศรีสะอาด2545 : 81)  และหา
คาอํานาจจําแนก  (B)  ของแบบทดสอบเปนรายขอ  โดยใชวิธีของ  เบรนแนน (Brennan)  (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 
87)  แลวคัดเอาขอสอบที่มีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง  0.20-0.80  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ต้ังแต  0.20-1.00  ไว
จํานวน  30  ขอ 
  3.9  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวมาวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  3.10  จัดพิมพและทําสําเนาขอสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวเพ่ือใชเปนขอสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน 
 4.  การสรางแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาไทย  ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  4.1  กําหนดกรอบเนื้อหา  แนวคิดและขอบขายโครงสรางของคําถามในดานเนื้อหา  รูปแบบ  โดยศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกดาน 
  4.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา  มาสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะ
ภาษาไทย  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน  10  ขอ  โดยแบงเปน  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  
ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด 
  4.3  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลวนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไขจากนั้นนําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม  เพ่ือตรวจสอบดานเนื้อหา  ความถูกตอง  และความ
เหมาะสม   
  4.4  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาไทยที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจยัใชแบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest - Posttest  Design  ลวน  สายยศ  
และอังคณา  สายยศ.  (2538 : 249)  เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียวแตมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน   
 2.  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง  ดังนี้ 
  2.1  กอนทําการทดลอง  ผูวิจัยไดทําความเขาใจกับนักเรียน  เกี่ยวกับขั้นตอนการใชชุดฝกทักษะ
ภาษาไทย   
  2.2  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest)  กับกลุมตัวอยาง  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน  30  ขอ  แลว
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ต้ังไวพรอมทั้งเก็บขอมูลไว 
  2.3  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูและชุดฝกทักษะภาษาไทยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน   
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  2.4  ทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนฉบับเดียวกับที่ทดสอบกอนเรียน 
  2.5  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาไทย   

 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  ตอนที่  1  หาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ ตามเกณฑ  80/80   
  ตอนที่  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กอนและหลังการทดลองใชชุดฝกทักษะ  
  ตอนที่  3  วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะ 
  ตอนที่  4  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะ 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ชุดฝกทักษะ  มีประสิทธิภาพเทากับ 92.11/89.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนด  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการทดลองใชชุดฝกทักษะ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะ  เทากับ 0.81 หรือคิดเปนรอยละ  81.47 
 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะ  
อยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ในครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  ผลการใชชุดฝกทักษะ ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพเทากับ91.11/89.89  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  ที่ต้ังไวคือ  
80/80  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  เนื่องจากในการสรางชุดฝกทักษะการอานจับใจความ  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  
เอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดฝกทักษะ  มีการวางแผนการจัดลําดับเนื้อหา  และขั้นตอนการฝก
เรียงลําดับจากงายไปหายาก  เหมาะกับวัยและความสามารถของผูเรียน  มีคําชี้แจงที่เขาใจงาย  และใชเวลาที่เหมาะสม
ในการฝกและชุดฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น  ไดเนนไปที่การฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ  การแปลความ  และการ
สรุปใจความ  ใหนกัเรียนไดไดลงมือปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูวิจัยไดยึดหลักประโยชนของชุดฝกที่ดีของ  สวิทย  
มูลคํา  และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2550 : 53-54)  กลาววา  ชุดฝกที่ดีจะทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียน  ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นเปนแนวทางเพื่อทบทวนบทเรียนดวยตนเองได  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ  
เตือนใจ  ตรีเนตร  (2544 : 7)  ที่กลาววา  ชุดฝกทักษะที่ดีนั้นจะตองดึงดูดความสนใจและสมาชิกของนักเรียน  
เรียงลําดับจากงายไปหายาก  เปดโอกาสใหนักเรียนฝกเฉพาะอยางใชภาษาเหมาะสมกับวัย  ภูมิหลังทางภาษาของ
นักเรียน  ตลอดจนผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูหลักการสอนอาน  ขอบกพรองในการอานเพ่ือจับใจความของสุนันทา  
มั่นเศรษฐวิทย  (2545 : 64)  ซึ่งกลาววา  เมื่อผูอานรับสารแลวจะแปลความและสงออกตอไป  ผูอานจะคนหาความหมาย
ของคํา  ประโยคและขอความตลอดเวลา  สมองทําหนาที่ตัดสินวาขอความนั้นมีความหมายอยางไร  ผูอานตองใชความรู
เดิมเขามาชวยตัดสินการอานตามรูปแบบนี้  จึงเปนกระบวนการ บน–ลาง  บน  หมายถึงสมอง  ลาง  หมายถึงสารที่
ผูอานรับแลวสามารถแปลความและสงตอได 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะ   หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดฝกทักษะที่ใชรวมกับแผนการจัดการเรียนรูได
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ผานกระบวนการสรางที่เปนระบบ  ชุดฝกแตละชุดมีกิจกรรมที่นาสนใจ  ทาทายความสามารถ  มีรูปแบบที่หลากหลายดัง
หลักการแนวคิดทฤษฎีของไสว  ฟกเขียว  (2542 : 159-160)  กลาววา  การเรียนแบบรวมมือเทคนิค ซี ไอ อาร ซี  
นักเรียนมีโอกาสคิด พูด  อาน  แสดงความคิดเห็น  ทํากิจกรรมรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนเกงเกิด
ภาคภูมิใจ  สวนคนเรียนออนเกิดความทราบซึ้งในน้ําใจของเพ่ือนสมาชิกดวยกัน  ทําใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จไดงาย
ขึ้น   ซึ่งสอดคลองกับจันทรา  ตันติพงศานุรักษ  (2543 : 45-46)   กลาววา  กิจกรรมเดี่ยวใชทดสอบความสามารถเปน
รายบุคคล  มีการเฉลยและตรวจรวมกันระหวางครูและนักเรียน  ทําใหนักเรียนทราบความสามารถของตนเอง  ซึ่ง
ตอบสนองตอหลักการของความแตกตางระหวางบุคคลและยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของ
ผูเรียน  ใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข  สอดคลองกับงานวิจัยของสกุณา  เลิกนอก  
(2545 : 30) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่องการอานและการสะกดคํายากโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช  แบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนคําที่สรางขึ้นสูงกวากอนเรียนที่นัยสําคัญ .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรสรวง  สุทธิสวรรค  (2548 : 
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสาํคัญ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
ผลการวิจัยพบวา  ชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีประสิทธิภาพ  86.50/91.17  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของผลการใชชุดฝกทักษะ  มีคาเทากับ  0.8147  คิดเปนรอยละ  81.47  ซึ่งแสดงวา  
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ  81.47  ทั้งนี้เนื่องมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค ซี ไอ อาร ซี  เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมในการรับผิดชอบ  ดังที่สุมณฑา  พรหม
บุญ  และอรพรรณ  พรสีมา  (2540 : 28-29)  กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือชวยเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะ
เผชิญกับชีวิตจริง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติ  ไดทํากิจกรรมกลุม  ไดฝก
การเปนผูนํา  ผูตาม  ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งชั้นสูงขึ้น ไดฝกทักษะและแสดงความคิดเห็น
อยางทั่วถึง  เพราะมีขนาดของกลุมที่พอเหมาะมีการประสานงานและกระจายความรับผิดชอบไดดี  สอดคลองกับอาภรณ  
ใจเที่ยง  (2550 : 77)  กลาววาจุดประสงคการเรียนรูตองชัดเจน  ครอบคลุมทั้งดานความรู  ดานทักษะและกระบวนการ  
โดยสอดคลองกับสาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองตอมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  มีความหลากหลายใน
การพัฒนาทกัษะการอานและการเขียนของนักเรียนรายกลุมและรายบุคคลสงผลใหผูเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะมี
ความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยปราณี  สุระสาย  (2553 : 101-105)  ไดทําการวิจัย
เรื่องผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ  เรื่องการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  ผลสัมฤทธิ์กอน
เรียนและหลังเรียนที่ใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  คาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคารอยละ  69.01  นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนอยูในระดับมาก 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะ โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ชุดฝกทักษะทั้ง  12  ชุด  และแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นยึดหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีลําดับขั้นตอน  
กิจกรรม  เครื่องมือ  และส่ือการเรียนรูที่เหมาะสม  นักเรียน  ไดชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมกลุม  ทําใหมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเกิดการยอมรับของเพ่ือน  (รวิวรรณ  ศรีครามครัน.  2543 : 171-173)  จึงทําใหนักเรียนสนุกสนาน 
ไมเกิดการเบื่อหนาย  มีความกระตือรือรนตลอดเวลา  มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  นอกจากนี้การนําเสนอผลงานและ
รวมแสดงความคิดเห็นตอผลงานของกลุมอื่น  ทาํใหทราบผลยอนกลับทันที  เปนการเสริมแรงทางบวก  ทําใหนักเรียน
รูสึกภูมิใจในความสําเร็จของตน  มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  เปนการจูงใจใหนักเรียนสนใจในการเรียนรูขั้นตอไป  (ทิศนา  แขม
มณี.  2545 : 101)  สงผลใหความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของเพียงพร  ยะสะนพ  
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(2550 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาวิธีการสอนอานแบบ  SQ3R  เรื่องการอานจับใจความ  โดยใชวิธีการ
สอนอานแบบ  SQ3R  เรื่องการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา  
การพัฒนาวิธีการสอนอานแบบ  SQ3R  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.46/82.27  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีคาเฉล่ีย  4.34  ซึ่งมีความเหมาะสมมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของกลา  
พิมพวงษ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม ซี ไอ อาร ซี ตอความสามารถในการ
อานจับใจความภาษาไทย  เจตคติ  และความสัมพันธทางสังคม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทยสูงกวากอนทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และมีเจตคติตอการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม  
ซี ไอ อาร ซี ในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี ไอ อาร ซี  ชวยใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนมาก  ครูผูสอนจึงควรนําวิธีการสอนนี้ไปใชกับระดับชั้นอื่นเนื้อหาอื่น 
  1.2  กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรสรางขอตกลงกับนักเรียน  ชี้แจงวิธีการเรียนใหนักเรียน
ปฏิบัติใหถูกตอง  เตรียมส่ือใหพรอมและเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน 
  1.3  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีการกระตุน  ย่ัวยุ  ใหนักเรียนเกิดความรักและ
สนใจที่จะอานนิทานและบทความ  เชน  จัดประกวดเลานิทานในวันภาษาไทยแหงชาติ 
  1.4  ครูและโรงเรียนควรมีการยกยองสนับสนุนนักเรียนที่เลานิทานหรือบทความ  เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
สนใจและเห็นคุณคาของการอาน 
  1.5  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี ไอ อาร ซี  อาจมีการยืดหยุนเวลาไดตามความ
เหมาะสม  และควรสรางบรรยากาศการเรียนเปนกันเอง 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรวิจัยเปรียบเทียบการใชชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
ซี ไอ อาร ซี  กบัการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่น  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาเดียวกัน 
  2.2  ควรวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการอานเพื่อจับใจความในลักษณะบูรณาการกับเนื้อหาสาระการเรียนรู  
อ่ืน ๆ  เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูอยางหลากหลาย  เปนการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาทักษะการอานใหดี
ย่ิงขึ้นไปอีก 
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