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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน 
และเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน หลังการเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป และเพื่อศึกษา เกี่ยวกับนิสัยรัก
การอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น หลังการใช้นิทาน

พื้นบ้าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)  เห็นได้จากผลการสอบก่อนเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 8.07 และหลังเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ย 12.73 ซึ่งมีผลการสอบที่มากขึ้น อย่าง
เห็นได้ชัด  

2. ทักษะด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้าน ที่จัดการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) หลังการเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปพบว่า ร้อยละของของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 
ร้อยละ93 ของจ านวนทั้งหมด 

3. นิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้นิทานพ้ืนบ้านพบว่านักเรียนจ านวน 15 คน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 มีนิสัยรักการอ่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน  
ค าส าคัญ: การเรียนแบบร่วมมือ / ทักษะการอ่าน / นิสัยรักการอ่าน / หนังสือนิทานพื้นบ้าน 
 

Abstract 
The purpose of this research to compare learning achievement in reading of grade 4 

students between before and after by cooperative learning management ( STAD)  using folk tales 
And compare reading skills of grade 4  students after learning by using cooperative learning 
management (STAD) by using folk tales. After studying with the criteria of 80 percent or more and 
to study about reading habits of grade 4 students. 

The research found that 
1. Reading achievement of grade 4 students with better achievement after using folk tales 

using cooperative learning management (STAD) It can be seen from the pre-test scores of grade 4 
students with an average score of 8.07 and after studying with an average score of 12.73 which has 
more test results obviously. 
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2. Reading skills of grade 4 students by using folk tales. manage cooperative learning (STAD) 
after the study with the criteria of 80 percent or more, found that the percentage of students who 
pass the assessment criteria to 93 percent of the total 

3.  Reading habits of grade 4 students by using folk tales.  it was found that 15 students 
with an average of 4.57  had a habit of reading. Is at the highest level considered successful in the 
teaching and learning. 
Keywords: Student Teams Achievement Divisions (STAD) / Reading Skills / Reading habits / Folktale 
books 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ได้กล่าวไว้ว่า 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ท าให้สามารถประกอบธุระการงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างสันติสขุ และเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรยีนรู ้อนุรักษ์และสบืสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,หน้า 37) 

ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร
โดยเฉพาะด้านการอ่าน พบว่า เป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการส ารวจว่าค่าเฉลี่ยนของเด็กไทยในประเทศ มี
ค่าเฉลี่ยของการอ่านหนังสือที่น้อยลงเป็นอย่างมาก นั้นเพราะอะไร การศึกษาไม่สนับสนุนเด็กไทยเกี่ยวกับการอ่าน
หรือ ทั้งที่เห็นโฆษณามากมายเกี่ยวกับวันหนังสือ หรือห้องสมุดต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย แม้กระทั่งห้องสมุด ออนไลน์
ที่สามารถท าให้เด็กอย่างเราค้นหาหนังสืออ่านได้ตลอดเวลาที่ไม่จ ากัด หรืออาจเป็นเพราะเทคโนโลยี การสื่อสาร 
ต่างๆเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันของเด็กมากขึ้น ค าว่าหนังสือมาถูกแทนที่ด้วย โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
จ านวนการอ่านหนังสือของเด็กจึงน้อยลง หรือจะเป็นค่านิยมแบบผิดๆที่ปลูกฝังให้เด็กเข้าใจว่า หนังสือล้าสมัย แท็บ
เล็ต(Tablet) เป็นสิ่งที่ดีกว่า จึงท าให้หนังสือเริ่มอยู่ห่างมือเด็กไทยออกไป (เป็นเพชร กลึงมั่น ,2555)  เด็กไทยจึงมี
ทักษะการอ่านไม่ดีพอ อ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย อ่านแล้วไม่สามารถสรุปใจความ สรุปประเด็นส าคัญ 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นได้ และไม่สามารถอ่านโดยวิเคราะห์ได้ เชื่อทุกอย่างที่อ่าน  ผลจากการอ่านหนังสือไม่ออกย่อม
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง     

การส่งเสริมการอ่านมักจะเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงวัย 10 - 12 ปี หรืออยู่ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมส าหรับการสนับสนุนให้รักการอ่าน เนื่องจากการอ่านจะช่วย
กระตุ้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์แยกแยะ ช่วยให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
ความคิด อารมณ์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ช่วยเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และในช่วงวัย
เด็กและเยาวชนนี้จะมีความสนใจเฉพาะ สามารถเลือกสิ่งที่สนใจอ่านได้ด้วยตนเอง และมีความสนใจอ่านเรื่องที่เป็น
จริงมากขึ้น เด็กผู้ชายจะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผจญภัย การต่อสู้ เรื่องที่มีจินตนาการ การทดลอง
ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับ ส่วนเด็กผู้หญิงจะชอบเรื่องครอบครัว เสื้อผ้าการแต่งกาย โรงเรียน เรื่องความรัก 
เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ และเริ่มสนใจนวนิยายรัก เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปลบทละคร หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ 
สารคดีท่องเที่ยวสั้น ๆ เป็นตัน (ฉวีวรณ คูหาภินันทน์, 2542, มะลิวัลญ์ ศรีรวีวัตต์, 2551) 

สิ่งที่จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดลง คือการพัฒนาการใช้นิทานพื้นบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว มีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งน้ีจะช่วยดึงดูดท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะอ่านหนังสือ
มากขึ้นโดยใช้การสอน โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เพื่อจัดกิจกรรมโดยใช้กลุ่มนักเรียนที่คละ
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ความสามารถเพื่อให้ทุกคนภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มพร้อม
ทั้งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายในตัว   (พิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์,2556) 

จากความส าคัญและปัญหาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การท าการวิจัยในหัวข้อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้นิทานพื้นบ้านร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะด้านการอ่าน 
และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบกับเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น น้ันเป็นประเด็นที่
น่าสนใจและน่าส่งเสริม เพราะทักษะการอ่านถือว่าเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่21และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้นิทาน
พื้นบ้าน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ระหว่างก่อนและหลังเรียน  

2.เพื่อศึกษาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(STAD) โดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

3.เพื่อศึกษานิสัยในการรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 หลังจากใช้นิทานพื้นบ้าน โดย
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากใช้กิจกรรมการอ่านภาษาไทยใช้หนังสือนิทาน
พื้นบ้าน โดยจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม 
 
เนื้อหา 

เป็นเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ทักษะการอ่าน โดยใช้นิทาน
พื้นบ้าน และการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)  
ตัวแปร 

ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)  
 นิทานพ้ืนบ้าน 
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยทางด้านการอ่าน 
 ทักษะการอ่าน  
 นิสัยรักการอ่าน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยทางด้าน  การ
อ่าน ทักษะการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน 

2. ครูผู้สอนมีเครื่องมือ และสื่อการสอนที่มีคุณค่า และประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนสามารถน าผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่นต่อไปได้ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์  ต าบลเทพนคร อ า เภอเมือง  ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2562 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( 
purposive sampling ) 
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ขั้นตอนในการท างานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD ทั้งหมด 5 แผน จ านวน 5 ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1     นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2     นิทานพื้นบ้านภาคกลาง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3     นิทานพ้ืนบ้านภาคอีสาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4     นิทานพื้นบ้านภาคใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5     วันนี้ฉันมีเรื่องเล่า 
 

 
ภาพที่ 1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1089 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน นิทานพ้ืนบ้าน 
4 จ านวน 20 ข้อ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน 
 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบวัดนิสยัรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4  
 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดนิสัยรักการอ่าน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช่ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการอ่านภาษาไทย   
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3.แบบวัดนิสัยรักการอ่าน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้นิทาน
พื้นบ้านร่วมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)โดยการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

2. ศึกษาร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ80ในด้านทักษะด้านการอ่านหลังการเรยีน
โดยใช้นิทานพ้ืนบ้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) 

3. ศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดย
เทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 4.50    ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.50 – 4.49   ระดับมาก 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.50 – 3.49  ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.50 – 2.49  ระดับน้อย 
คะแนนเฉลีย่ต่ ากว่า 1.50   ระดับน้อยท่ีสุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น หลังการใช้นิทาน
พื้นบ้าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)  เห็นได้จากผลการสอบก่อนเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 8.07 และหลังเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ย 12.73 ซึ่งมีผลการสอบที่มากขึ้น อย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์ ,2556) สิ่งที่จะช่วยให้ปัญหาการอ่าน คือการ
พัฒนาการใช้นิทานพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่ง
นี้จะช่วยดึงดูดท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะอ่านหนังสือมากขึ้นโดยใช้การสอน โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD เพื่อจัดกิจกรรมโดยใช้กลุ่มนักเรียนคละความสามารถเพื่อให้ทุกคนภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มพร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ทักษะด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) หลังการเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปพบว่า ร้อยละของของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 
ร้อยละ93 ของจ านวนทั้งหมด 

3. นิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้านพบว่านักเรียนจ านวน 15 
คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 มีนิสัยรักการอ่าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ถือว่าประสบผลส าเรจ็ในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกลับวิจัยของชาญประพน สวัสดิ์เดชะ (2551, หน้า 2 ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาไทย 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5/4 ในภาคเรียนที่2 ประจ าปี การศึกษา 2550 จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5/4 ที่ผู้จัดท าได้ท าขึ้นนี้ สามารถช่วยพัฒนาการอ่านและช่วยเสริมสร้างทักษะและ
นิสัยรักการอ่าน นักเรียนได้รับประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้ และเล่าเรื่องที่อ่านได้อยางมั่นใจ 
รวมทั้งยังน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กับตัวนักเรียนโดยดูได้จากผลการประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียนในการจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

การส่งเสริมการอ่านมักจะเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงวัย 10 - 12 ปี หรืออยู่ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมส าหรับการสนับสนุนให้รักการอ่าน เนื่องจากการอ่านจะช่วย
กระตุ้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์แยกแยะ ช่วยให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
ความคิด อารมณ์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ช่วยเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และในช่วงวัย
เด็กและเยาวชนนี้จะมีความสนใจเฉพาะ สามารถเลือกสิ่งที่สนใจอ่านได้ด้วยตนเอง และมีความสนใจอ่านเรื่องที่เป็น
จริงมากขึ้น เด็กผู้ชายจะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผจญภัย การต่อสู้ เรื่องที่มีจินตนาการ การทดลอง
ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับ ส่วนเด็กผู้หญิงจะชอบเรื่องครอบครัว เสื้อผ้าการแต่งกาย โรงเรียน เรื่องความรัก 
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เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ และเริ่มสนใจนวนิยายรัก เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปลบทละคร หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ 
สารคดีท่องเที่ยวสั้น ๆ เป็นตัน (ฉวีวรณ คูหาภินันทน์, 2542, มะลิวัลญ์ ศรีรวีวัตต์, 2551) 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนควรต้องสรางบรรยากาศ ที่เปนกันเองไมเครงเครียดใหอิสระแกผูเรียน จะท าใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน 
2. เนื้อหาที่น ามาใหนักเรียนอาน ควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียน ไมยาวเกินไปมีความ

หลากหลายและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ครูผูสอนควรแจงผลการปฏิบัติกิจกรรมทันที เชน ผลการตรวจใบงาน การท าแบบทดสอบยอยทาย

แผนและ ผลประเมินกิจกรรม กลุมรวมมือการเสนอผลงานที่ปายนิเทศหนาช้ันเรียนที่ตัวแทนกลุมตองใหคะแนนซึ่ง
กันและกันครูผูสอนตองคอยสังเกตเพื่อนอาจไมเที่ยงตรงครูใหคะแนนทุกขั้นตอนเพื่อเปนการกระตุ้นนักเรียนให
ความรวมมือและปรับปรุงแกไขในทุกกิจกรรม 

4. 4. ผลการศึกษาคนควาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD สามารถพัฒนา
ผลการเรียนดานการอาน ใหนักเรียนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไดดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมใหครูน าวิธีการ
สอนดวยกลุมรวมมือแบบ STAD ไปใชในการสอนภาษาไทยในดานอื่นๆที่ตองใชทักษะการอาน เชน    การอานจับ
ใจความส าคัญ การอานอยางมีวิจารณญาณเพื่อเปนการพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียน 

5. 5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการกลุมถือวามีความส าคัญอยางยิ่ง ที่จะท าใหงาน
ประสบผลส าเร็จ เกิดจากความรวมมือ ความรับผิดชอบ และความสามัคคีของสมาชิก   ในกลุม ครูควรเนนให
นักเรียนเขาใจบทบาท และหนาที่ของตนมากที่สุด 

ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนดานการอานภาษาไทยประเภทอื่นๆ เชน การอ่านเพื่อ

ตีความ การอานจับใจความสาคัญ การอานอยางมีวิจารณญาณโดยใชวิธีการสอนดวยกลุมรวมมือ TGT หรือแบบ 
Jigsaw 

2. ควรท าการศึกษาคนควาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ STAD ในการเรียนรูในเนื้อหาอ่ืน 
หรือระดับช้ันอ่ืนๆ 

3. ควรท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกับสาระการเรียนรูวิชาอื่นๆ โดยใชวิธีสอนดวยกลุมรวม
มือแบบ STAD กับวิธีการสอนอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐาน การจัดการเรียนรูที่เนนผู
เรียนเปนส าคัญ บทเรียนการตูน หนังสืออานเพิ่มเติม ฯลฯ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดการสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินค้าและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์.การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด. 

ฉวีวรณ คูหาภินันทน์. (2542).การอ่านและส่งเสริมการอ่าน . กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร. 
ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ.(2551). การพัฒนาการอ่าน วิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงเรียนเซนต์หลุยส์. 
พิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์.(2556). การใช้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสระแก้วพัฒนาการอ่านจับใจความ สู่การเขียน

สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. สระแก้ว: โรงเรียนบีกริม.  
เป็นเพชร กลึงมั่น.(2555). ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง .บทความวิชาการเรื่องปัญหาสังคม. 
มะลิวลัญ์ ศรีรวีวัตต์. (2551). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 


