ชื่อเรื่ อง

รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสุ เหร่ าลาแขก โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
สุ เหร่ าลาแขกโดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการจัดกิ จกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD ตามเกณฑ์
80/80 2) เพื่อหาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสุ เ หร่ า ล าแขกโดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD 3) เพื่อเปรี ยบเทียบการอ่านเชิ งวิเคราะห์ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่มี ต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสุ เหร่ าลาแขก
โดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะประกอบการจัด กิ จ กรรมกลุ่ ม ร่ ว มมื อ แบบ STAD กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้เ ป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนสุ เหร่ าลาแขก สานักงานเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 24 คนจาก 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)) เครื่ องมือที่ใช้ คือแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 จานวน 8 แผนที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ หาความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สุด แบบฝึ กทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่มร่ วมมือ แบบ STAD จานวน 8 เล่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.80 -1.00

มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 4.62 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิ งวิเคราะห์ แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.08-1.00
มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ 0.94 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และ

การทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t – test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
แบบฝึ กทัก ษะประกอบการจัดกิ จ กรรมกลุ่ ม ร่ ว มมื อแบบ STAD ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่

3

มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.41/87.60 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80
2.

ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการเรี ย นรู้ ด้ว ยแผนการจัด การเรี ย นรู้ ก ารพัฒ นาความสามารถ

ในการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสุ เหร่ าลาแขกโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 0.7457 แสดงว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู้
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 74.57
3.

นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ก ารพัฒ นาความสามารถในการอ่ า น

เชิ ง วิ เ คราะห์ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสุ เ หร่ า ล าแขกโดยใช้ แ บบฝึ กทัก ษะ
ประกอบการจัดกิ จกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD

มีผลการอ่านเชิ งวิเคราะห์ หลังเรี ยนเพิ่มขึ้ น

จากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสรุ ป แผนการจัด การเรี ยนรู้ การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิ งวิเคราะห์ โดยใช้
แบบฝึ กทัก ษะประกอบการจัด กิ จ กรรมกลุ่ ม ร่ วมมื อ แบบ STAD

ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสม นั ก เรี ยนมี ท ัก ษะการเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม ร่ ว มมื อ และทัก ษะด้ า นการอ่ า น
เชิ งวิเคราะห์เพิ่มขึ้น สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้ และนักเรี ยนสามารถนาความรู ้ในการอ่านเชิ งวิเคราะห์ไปพัฒนาการเรี ยนรู้ได้
ทุกรายวิชา

