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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
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 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยั เพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) 
ศึกษาสภาพการจดัการการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีเน้นทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1  2) สร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1  3) 
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  และ 4)  เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี1  (1) เพื่อ
เปรียบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่าง ก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีเนน้ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยระหวา่ง ก่อนเรียน-หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีเน้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี  ต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เนน้ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  จ  านวน 35 คน  ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบดว้ย  1)  เคร่ืองมือส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 2) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเนน้ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 และแผนการ
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จดัการเรียนรู้ จ  านวน 25 แผน 3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอน  ไดแ้ก่  แบบทดสอบการคิดวเิคราะห์  แบบวดัเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  ด าเนินการเก็บขอ้มูลทุกขั้นตอนดว้ย
ตนเอง  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 

 ผลการวจิยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ                              
การอ่านเชิงวเิคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ประกอบดว้ยขั้นตอน  
ดงัน้ี   

ขั้นเตรียม  ครูเตรียมเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
น ำเข้ำสู่บทเรียน 

 ครูแจง้วิธีการเรียนรู้ให้ทราบวา่ จะเรียนรู้จากเน้ือหาประเภทไหน  แลว้น าเขา้สู่บทเรียน
เร่ืองนั้นๆ  ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสม  เช่น เพลง  เกม  การสนทนา  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ
เร้าความสนใจ 
          ขั้นสอน ซ่ึงกระท าการสอนตามรูปแบบ มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การส ารวจ (Survey: S) เป็นขั้นท่ีนักเรียนอ่านในใจบทอ่านอย่างคร่าวๆ เพื่อ
ส ารวจหาจุดส าคญัของเร่ือง 
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย  (Cooperation Learning: C)  
เป็นขั้นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดจากการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นโดยการมีส่วนร่วมในการเล่น                
การท างานและการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นหรือจากการท างานกลุ่ม 
 ขั้นท่ี 3 การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  (Analysis: A) เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส
วเิคราะห์ความรู้สึก ประสบการณ์ของตนเองขณะท่ีเรียนวา่ท าอะไรกบัใคร ท่ีไหน เกิดความรู้สึก
อยา่งไร 
                ขั้นท่ี 4  การแสดงความคิดเห็น (Reflect: R) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนสะทอ้นหรือแสดง                 
ความคิดเห็น  วเิคราะห์  วจิารณ์ต่อบทอ่าน 
 ขั้นท่ี 5 การสรุปและสร้างองค์ความรู้  (Constructivism: C) เป็นขั้นการท าให้ผูเ้รียนสรุป
ส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดด้้วยตนเอง  หรือท่ีเรียกว่าผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จะท าให้การ
เรียนรู้นั้นมีความหมายส าหรับผูเ้รียนมากกวา่การเรียนรู้ดว้ยการท่องจ าจากต ารา  หรือท าแบบฝึกหดั
แต่เพียงอยา่งเดียว 
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ขั้นท่ี 6 การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  (Application: A) เป็นขั้นการท่ีผูเ้รียนสามารถน าส่ิง  
ท่ีเรียนรู้นั้นไปประยกุตใ์ชก้บัการแกปั้ญญาหรือกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง 

ข้ันสรุปและประเมินผล ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนจากแผนท่ีความคิดโดยมีครูเป็น
ผูดู้แล นกัเรียนท าแบบฝึกทา้ยแผนเสร็จแลว้ร่วมกนัเฉลย และมีการวดัผลและประเมินผลวา่ผูเ้รียน
บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือไม่จากการท าแบบทดสอบ 
 2.  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด  (มีค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.00- 4.80)  และความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี1 มีผลประเมินโดยรวม  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  (
__

X = 2.70,  S.D.  =  0.47)   
 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียน 18.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.75  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 31.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
79.75  แสดงวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท าให้นกัเรียนมี
ทกัษะการคิดวเิคราะห์เพิ่มข้ึน 
 4.  ผลการประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการ
อ่านเชิงวเิคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 

  1)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียน 19.03  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.57 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 34.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
86.36  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั 

  2)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคะแนนเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยระหวา่ง ก่อนเรียน-หลงั
เรียนดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี1 พบว่านักเรียนมีคะแนนเจตคติเฉล่ียก่อนเรียน 3.48  คะแนน                 
คิดเป็นร้อยละ 69.69 คะแนนเจตคติเฉล่ียหลงัเรียน 4.13  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.63 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวจิยั 

  3)  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.49   


