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51255312: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คาํสาํคญั: การอ่านจบัใจความ / คุณลกัษณะจิตสาธารณะ 
 อดิศร ขาวสะอาด: การพฒันาผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความและคุณลกัษณะ       
จิตสาธารณะ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  STAD.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์
, ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา คุณารักษ ์และ อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ. 150 หนา้. 

 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD และ 2) ศึกษาคุณลกัษณะจิต
สาธารณะ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก จาํนวน 27 คน ใชเ้วลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที จาํนวน 
4 สัปดาห์ๆละ 3 คาบ 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค เอส ที เอ ดี  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการอ่านจบัใจความและ  3) 

แบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 

 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1) ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD หลงัจดัการ
เรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 2) คุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน หลงัจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  

STAD ทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะจิตสาธารณะสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.05   
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ACHIEVEMENT ON READING FOR MAIN IDEAS AND PUBLIC MIND OF EIGHT GRADE 

STUDENTS AT NUANNORRADIT WITTAYAKOM RACHAMUNGKALAPHISEK SCHOOL 

BY STAD COOPERATIVE LEARNING METHOD. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. 

BUSABA BUASOMBOON, Ph.D PROF. KANCHANANA KUNARAK, Ph.D AND NONGNUCH  

ROTJANALERT, Ed.D. 150 pp. 

 

 The purposes of this research were 1) to study the Eight grade students’ learning 

achievement by STAD cooperative learning method, and 2) to study students’ opinions about the 

public mind by  STAD  cooperative learning method. The samples were Eight grade students of 

Nuannorradit Wittayakom Rachamungkalaphisek school, Bangkok province. The 27 students of 

experimental group were taught by the STAD cooperative learning method for 12 periods 50 minute 

each, covering 4 weeks, during the second semester within the academic year 2012. The 

experimental group met the teacher 3 periods per week.  

 The instruments employed to collect data were 1) lesson plans constructed a reading for 

main ideas of ‘the STAD’ technique 2) an achievement test of reading for main ideas, and (3) the 

evaluation form of Eight grade students’ public mild. The collected data were analyzed by the 

statistical means of mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent. 

 The findings were as follows: 

 1) The students' posttest reading for main ideas scores, after learning by the STAD 

techniques, were significantly higher than that of the pretest at the significant level of 0.05. 

 2) The students' opinions about the public mind, after learning by the STAD techniques, 

were significantly higher than before learning by the STAD techniques at the significant level of 

0.05. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เ ล่มนีสํา เ ร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก              
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา บวัสมบูรณ์ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. กาญจนา คุณารักษ ์และอาจารย์
ดร. นงนุช โรจนเลิศ อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้คาํปรึกษา และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนตรวจแกไ้ขงานวิจยัฉบบันีจนสมบูรณ์ นอกจากนียงักรุณาให้ความ
เมตตาอนุเคราะห์ดา้นอืนๆ อีกดว้ย กราบขอบคุณรองศาสตราจารยป์ระพนธ์ เรืองณรงค ์กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาตรวจแกไ้ขและให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ตลอดจนอาจารย์
บัญญัติ เรืองศรีและ  อาจารย์ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิมพูล ทีให้ความกรุณาในการเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 ขอขอบคุณ อาจารยสุ์วชันา เลก็สมบูรณ์   อาจารยเ์ตือนใจ คตดี  และอาจารย ์  ชยพล 
เพชรพิมล ทีกรุณาตรวจและให้ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงคุณภาพเครืองมือในการวิจยั   กราบ
ขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก อาจารย์
วิมล แสงนาค  อาจารยพ์ิชชุดา น่วมนองบุญ และผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.บาํรุง โตรัตน์ทีให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยั ขอบคุณพีๆและเพือน ๆ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทีคอยให้กาํลงัใจและ
คาํปรึกษาแก่ผูว้ิจยั 

 กราบขอบพระคุณบิดาและมารดา นายบญัญติั ขาวสะอาด และนางกาญจนา ขาวสะอาด 

ผูซึ้งเป็นครูคนแรกทีอบรมสงัสอน ชีแนะแนวทาง และใหโ้อกาสผูว้ิจยัไดศึ้กษาในสาขาวิชาทีสนใจ 

ให้การสนบัสนุน ความช่วยเหลือ และขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทีคอยให้คาํแนะนาํและเป็น
กาํลงัใจอนัยงิใหญ่แก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  
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