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 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 
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 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
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 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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บทที 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทงัยงัเป็นเครืองมือที

สาํคญัในการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างคนในสังคมทาํใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข 

นอกจากนีภาษาไทยยงัเป็นเครืองมือในแสวงหาความรู้ เป็นการพฒันาตนเองซึงนาํไปสู่การพฒันาสังคม 

และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตามลาํดบั (กรมวิชาการ, 2546: 1-2) สิงสาํคญัอีกประการหนึง
ของภาษาไทย คือ ภาษาไทยเป็นเครืองมือในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยงิในปีพุทธศกัราช 
2558 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทาํให้แรงงานจากประเทศเพือนบา้น อาทิ พม่า 
ลาว กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย หรือแมแ้ต่ประเทศจีน จะเขา้มามีบทบาทในตลาดแรงงานของไทย 
การจดัการศึกษาจึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งพฒันาเยาวชนของชาติให้มีความรู้เทียบเท่ากบั
เยาวชนของชาติต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยงิภาษาไทย 

 ดว้ยความสําคญัของภาษาไทยดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงจดัวิชาภาษาไทยเป็น
หนึงในแปดของกลุ่มสาระวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
และภาษาไทย เพราะตระหนกัว่า การศึกษาภาษาของชาติทาํให้คนในชาติสํานึกถึงความเป็นไทย   
อยูเ่สมอ การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งจึงจาํเป็นอยา่งยงิสาํหรับคนไทยทุกคน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ทีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้  โดยแยกออกเป็น  5 สาระการเรียนรู้
ไดแ้ก่  สาระที 1 การอ่าน  สาระที 2 การเขียน  สาระที 3 การฟัง ดู และพดู  สาระที 4 หลกัภาษาไทย 
และสาระที 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  ซึงการอ่านนันนับเป็นสาระทีมีความสําคญัและจาํเป็น
อยา่งยงิ เพราะผูที้มีทกัษะในการอ่านสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งง่ายดาย ผูที้จาํเป็นตอ้งศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนืองเพือพฒันาตนเองและพฒันางาน ย่อมตอ้งอาศยัการอ่านเป็นพืนฐานใน     
การบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิต  เนืองจากขอ้มูลความรู้ในปัจจุบนั   มกัเผยแพร่เป็นเอกสารสิงพิมพ ์

และสืออิเลก็ทรอนิกส์ การอ่านช่วยใหส้ามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได ้ และสามารถนาํความรู้มาปรับ
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนไดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีและอยูใ่น
สงัคมอยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ, 2553: 10)   
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 วิทยากร เชียงกูล (2544: 56) กล่าวว่า การเรียนให้มีประสิทธิภาพนนั ผูเ้รียนตอ้งหัด
อ่านหนงัสือดว้ยวิธีการต่างๆกนั การพฒันาความสามารถในการอ่านจากวิธีหนึงไปยงัอีกวิธีหนึง
อยา่งเป็นระบบจะช่วยให้ผูเ้รียน เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2533:7) 

กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 80-90 มาจากการอ่าน โดยการอ่านมี
ความสาํคญัช่วยใหค้นไดเ้พมิพนูความรู้  ทงัยงัเป็นรากฐานในการเรียนวิชาอืน ๆ นกัเรียนทีอ่านได ้
มกัจะเรียนวิชาอืนไดดี้ตามไปดว้ยสอดคลอ้งกบัสมพรมนัตะสูตร (2526: 13) ทีใหค้วามสาํคญัของ
การอ่านว่า ผูที้มีทกัษะในการอ่านไดดี้จึงจะสามารถมีความรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นเครืองมือทีสาํคญัใชเ้ป็นพนืฐานในการศึกษาวิชาอืน ๆไดดี้ การอ่านจึงเป็นหวัใจ
ในการจัดการเรียนการสอนเพือมุ่งให้นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา ประสบความสาํเร็จในการเรียน 

 สรุปวา่การอ่านเป็นทกัษะทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาตนเอง ในฐานะทีเป็นเครืองมือ
ในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเพือการพกัผอ่นหยอ่นใจ ผูที้มีความสามารถในการอ่าน
เป็นอย่างดี ย่อมเป็นผูที้ใชชี้วิตในสังคมไดเ้ป็นอย่างดีและปกติสุข ซึงการทาํเช่นนันไดจ้ะตอ้งมี
ทกัษะในการอ่านจบัใจความสาํคญัของสารทีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทราบถึงเนือหาของเรืองทีอ่าน 
และเขา้ใจเนือเรืองทีอ่านได ้  

 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะสาํคญั เพราะสามารถช่วยใหบุ้คคลทวัไปเขา้ใจถึงเรืองทีอ่าน 

รับรู้ข่าวสารให้ถูกตอ้งสําหรับนักเรียนในการเรียนวิชาทุกสาขา ผูเ้รียนจะใชท้กัษะในการอ่าน      
จบัใจความเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ดงันนั การอ่านจบัใจความ
จึงเป็นทกัษะทีจาํเป็นในการพฒันาตนเอง ตลอดจนทาํใหก้ารดาํรงชีวิตประจาํวนัเป็นปกติสุขและ   
มีคุณภาพ ดงัที สนิท ตงัทวี (2536: 104) ทีกล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านจบัใจความไวว้่า “ผูที้
สามารถอ่านจบัใจความจากขอ้ความหรือเรืองราวทีอ่านไดน้นั ยอ่มใหคุ้ณประโยชน์อยา่งยงิ ในการ
แสวงหาความรู้เฉพาะอยา่งยงิผูที้อยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน”  นอกจากนี ดวงใจ ไทยอุบุญ และแอนน์ 

รัตนากร (2535: 56) กล่าวถึงการอ่านจบัใจความว่า “เป็นการฝึกสมาธิ ผูอ่้านตอ้งมีจิตใจจดจ่อใน
เรืองทีอ่านจึงจะเขา้ใจและสามารถจบัใจความได ้ ซึงจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนทุกสาขา” 

ความคิดดงักล่าวนีสอดคลอ้งกบั ก่อ สวสัดิพานิชย ์ (2533: 30) กล่าวว่า “การอ่านเป็นเครืองมือ
สาํหรับแสวงหาความรู้ทีดีทีสุด นกัอ่านทีอ่านเก่งๆ จะอ่านหนงัสือไดร้วดเร็ว จบัใจความไดถู้กตอ้ง
และจบัใจความไดม้าก” สอดคลอ้งกบัสุกญัญา ศรีสืบสาย (2532: 28) กล่าวไวว้่า “ความสาํเร็จใน
การเรียนของนกัเรียน ขึนอยูก่บั ความสามารถในการอ่านจบัใจความ เพราะการอ่านจบัใจความเป็น
พืนฐานในการเรียนวิชาอืน ๆ”  
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 ในการจดัการเรียนการสอนทีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการสอนการอ่านจบัใจความนัน 
ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร  ดงังานวิจยัหลายเล่มทีกล่าวถึงปัญหาในการอ่านจบัใจความของ
เยาวลกัษณ์ สาระโน (2550: 2) กล่าวว่านกัเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนนัยงัขาดความเขา้ใจใน
การอ่านจบัใจความ  การจดจาํเรืองราว อยู่ในระดบัตาํซึงสิงเหล่านีส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียน
โดยตรง ทงัในการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอืนๆ เพราะในการเรียนวิชาอืนๆนักเรียนตอ้งอ่าน
เนือหาหรือโจทย์ จากหนังสือเรียน พนา ทองมีอาคม( 2551:102) กล่าวว่า “เยาวชนไทยทีมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความแตกต่างกันจะมีระดับผลการเรียน วิชาภาษาไทย วิชา
ภาษาองักฤษและคะแนนเฉลียสะสมแตกต่างกนั พชันีย ์ หนูคง (2547:3) กล่าวถึงปัญหาของการ
อ่านจบัใจความทีไม่ประสบผลสาํเร็จ โดยปัญหาทีเกิดจากการสอนอ่านจบัใจความมีหลายประการ
ดว้ยกนั  

 นอกจากนีเมือพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความของนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก สังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษา เขต1 ปีการศึกษา 2554 ทีผ่านมาปรากฏว่า ผลการประเมิน การอ่านจบั
ใจความ วิชาภาษาไทยของโรงเรียน มีคะแนนเฉลียร้อยละ 43.07  ซึงตาํกว่าเกณฑม์าตรฐานร้อยละ 
50 และตาํกว่าคะแนนเฉลียระดบัเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 1 ร้อยละ 44.32 ซึงอยูใ่นระดบัทีไม่น่า
พึงพอใจ และเมือพิจารณาดูรายงานผลการคดักรองทกัษะการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนโรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ประจาํภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 
จาํนวน 6 ห้องเรียน 228 คน พบว่านักเรียนทีมีผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความ  ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 10.08  และภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความผ่าน
เกณฑใ์นระดบัตาํ ดงัตารางที 1 
 

ตารางที 1    แสดงผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก     
 

ปีการศึกษา 
จาํนวนนกัเรียน  

(คน) 
ผา่นเกณฑ์

(คน) 
ไม่ผา่น

เกณฑ(์คน) 
คะแนน
สูงสุด(10) 

คะแนน
ตาํสุด(10) 

คะแนน
เฉลีย 

2550 306 260 46 7.5 1 5.5 

2551 310 285 25 8 2 5 

2552 322 248 74 7 3 4.5 

2553 280 220 60 8.5 2 5.5 

2554 228 205 23 8 2 5.5 
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ทีมา: โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก, สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป., 2554).  
  

 จากตารางที 1 สาเหตุทีทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียน ของนักเรียนตาํนันมีหลาย
ประการแต่สาเหตุหลกัทีสาํคญันนัมี 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาทีเกิดจากตวัผูเ้รียนและอีกประการหนึง 
คือ ปัญหาทีเกิดจากตวัครูผูส้อน  โดยปัญหาจากตวัผูเ้รียนนนั เกิดจากสภาพการณ์ทีสือต่าง ๆ เขา้มา
มีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของเยาวชนไทย มากกว่าการอ่านหนังสือ อาทิ สือทางโทรทศัน์ และ
วิทยุ  และสืออินเทอร์เน็ต ซึงมีความน่าสนใจมากกว่าหนังสือ สือเหล่านีทาํให้เยาวชนไทย  อ่าน
หนังสือน้อยลงทงัเยาวชนไทยก็ชืนชอบสือเหล่านีมากกว่าการอ่านหนังสือ (ฉวีลกัษณ์ บุญกาญจน, 
2522: 3) 

 แววมยรุา เหมือนนิล (2553: 5) ไดส้รุปปัญหาทีเกียวกบัการอ่านหนงัสือของนกัเรียนไทย
วา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนงัสือต่าง ๆ นอ้ยลง ส่วนหนึงเกิดจากนกัเรียนจาํนวนมาก
อ่านจบัใจความไม่เป็นหรืออ่านไดช้้า  ทาํให้เกิดความเบือหน่าย ตาํราทีสอนส่วนใหญ่มกัเสนอ
ทฤษฏีหรือหลกัการอยา่งกวา้ง ๆ ยากต่อการปฏิบติัให้บงัเกิดผล  การฝึกทกัษะการอ่านในชนัเรียน  
ก็มีจาํกดั ปัญหาการอ่านในโรงเรียนก็ไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างจริงจงัและมีแนวโนม้รุนแรงเพิมขึน
เรือย  ๆ  เพราะโลกไร้พรหมแดนในปัจจุบันมีหนังสือและข่าวสารต่าง ๆ อย่างท่วมท้นใน
ขณะเดียวกนัไดเ้กิดสือทีรับรู้ง่ายกว่าหนงัสือมาก นพรัตน์ เจริญผล (2549: 2) กล่าวถึงปัญหาดา้น
การอ่านทีเกิดจากตวัผูเ้รียนว่า เกิดจากการทีนกัเรียนไม่สนใจเรียนภาษาไทย ไม่มีนิสัยรัก      การ
อ่าน อ่านแลว้จบัประเด็นสาํคญัของเรืองไม่ได ้ ไม่มีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดเรืองทีอ่าน
ใหผู้อื้นรับรู้ได ้   สรุปเรืองไม่ได ้ไดแ้ต่นาํเรืองราวทีอ่าน มาเขียนต่อกนัเป็นตอน ๆ สอดคลอ้งกบั 
อรอุมา ลือฉาย (2548: 3) กล่าวว่า จากสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพบว่า ผูเ้รียนมี
ปัญหาในเรืองทกัษะการอ่านมากทีสุด กล่าวคือ ผูเ้รียนอ่านแลว้ไม่เขา้ใจในสาระสาํคญัของเรืองที
อ่านไม่สามารถสรุปความจากเรืองทีอ่านได ้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดบัไม่น่า
พอใจ 

 นอกจากปัญหาจากตวัผูเ้รียนแลว้ ปัญหาในการอ่านอีกประการหนึงทีมีความสาํคญัคือ
ปัญหาจากครูผูส้อน  ซึง สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์ (2537: 8) อธิบายถึงปัญหาการสอนอ่านของ
ครูผูส้อนภาษาไทยไวว้า่  ครูไม่เขา้ใจวิธีการสอนอ่านอยา่งแทจ้ริง ส่วนมากจะกาํหนดวตัถุประสงค์
ใหน้กัเรียนอ่านเพือรู้เรือง โดยไม่มีวตัถุประสงคอื์น ซึงถา้ครูสอนใหน้กัเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของการอ่านในลกัษณะต่าง ๆ ตามความสามารถนกัเรียนก็จะนาํวิธีการอ่านไปใชป้ระโยชน์ใน   
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การเรียน นอกจากนีครูยงัไม่มีจิตวิทยาการอ่าน การวิเคราะห์ระดบัความสามารถในการอ่าน และ  
วิธีสอนอ่านตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ  

 จากปัญหาดงักล่าวจึงพอสรุปไดว้่าปัญหาการอ่านทีพบในการเรียนการสอนอ่านนนั    
มีสาเหตุสําคญั 2 ประการ ประการทีหนึง เกิดจากตวัผูเ้รียน ในเรืองทศันคติทีมีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย โดยเชือวา่เรียนภาษาไทยเป็นเรืองน่าเบือหน่าย อีกทงันกัเรียนยงัไม่ชอบการอ่านหนงัสือ  
ทาํให้ไม่ได้รับการฝึกฝนทกัษะในการอ่าน และทีสําคญัคือสติปัญญาของนักเรียนเองก็เป็นอีก
สาเหตุทีทําให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ  และประการทีสอง เกิดจากตัวครูผูส้อน ซึงขาด
ประสบการณ์และขาดความชํานาญในการสอน เช่น ไม่เขา้ใจจุดประสงค์ของเรืองทีจะสอน            
มีเทคนิคการสอนทีไม่หลากหลาย  ไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน นอกจากนีการขาดแคลน
สือการสอนกย็งัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหก้ารสอนอ่านไม่ประสบความสาํเร็จดว้ยเช่นกนั 

 ดงันัน กระบวนการในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของครูผูส้อนจึงควร
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ โดยเลือกใช ้เทคนิคการสอนทีมีความหลายหลาย 
และมีสือการสอนทีน่าสนใจ เพือใหน้กัเรียนสนุกกบัการอ่านหนงัสือ และไม่เบือหน่ายต่อการเรียน 

การจดัการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นความจาํ รูปแบบ    
การเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค ์รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง รูปแบบ   
การเรียนการสอนตามวฎัจกัรการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
ทิศนา แขมมณี (2552: 219)  กล่าวถึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจวิธีหนึงคือ  รูปแบบ         
การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยเป็นการเรียนรู้กลุ่มยอ่ยทีสมาชิกกลุ่มทีมีความแตกต่างกนั
ประมาณ 3-6 คน หรือ 4-6 คน (วชัรา เล่าเรียนดี,2548:109) ช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม  

 นกัการศึกษาทีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี  คือ  Slavin ,David Johnson  และ
Roger Johnson  โดยองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบนีคือ การพึงพาและเกือกูลกัน  การ
ปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ด ความรับผิดชอบทีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน และการใชท้กัษะ
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทาํงาน ซึงมีเทคนิคมากมายได้แก่ เทคนิคการสอนแบบ
JIGSAW เทคนิคการสอนแบบ STAD (Student Team-Achievement Division) เทคนิคการสอน
แบบ TGT (Team Game Tournaments)  เป็นตน้ 

 อนึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ทีใช้ได้ผลดีกับการสอนอ่าน          
จบัใจความ คือ เทคนิค STAD (Student Team-Achievement Division) ซึงเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาการอ่านจบัใจความแนวทางหนึงทีน่าสนใจ เพราะการใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
จะทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เนือหาในบทเรียนตามจุดประสงคที์กาํหนดไว ้ตลอดจนแกไ้ขปัญหาที
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เกิดขึนและรู้จกัการทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม  ดงัมีงานวิจยัหลายเล่มทีใชก้ารสอนเทคนิค STAD ใน
การแกไ้ขปัญหาดา้นการอ่านจบัใจความ  นองนิตย ์เตยจอหอ (2547: 86) ไดน้าํเทคนิคการสอนแบบ
ร่วมมือมาใชใ้นการสอนอ่านจบัใจความนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 กล่าวถึง การสอนโดยใช้
เทคนิค STAD วา่ช่วยทาํใหน้กัเรียนไดพ้ดูคุยแลกเปลียนความรู้ ความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นที
ตอ้งการจะเรียน มีความสามคัคีและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ช่วยเหลือกนั ไดค้วามรู้และศึกษา
ร่วมกนักบัเพือน นกัเรียนกลา้พูดและกลา้แสดงออก เป็นทียอมรับของเพือน ทงัยงัช่วยพฒันาดา้น
สังคม ดา้นความคิดและสติปัญญา  นอกจากนีงานวิจยัของ ศิริพร ฉัตรศุภกุล (2550: 114) พบว่า 
การเรียนดว้ยการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สามารถพฒันาทกัษะดา้นการคิดขนัสูง การอ่าน
และการสือสาร สูงกว่านักเรียนทีเรียนแบบปกติ เพราะการเรียนแบบร่วมมือช่วยให้นักเรียนมี
ความสุขกบัการเรียนรู้ และไดรู้้จกักระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 นอกจากนีงานวิจยัของ  กินาริน ตนัเสียงสม (2548: 127-128) พบว่านกัเรียนทีไดรั้บ
การสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เทคนิค STAD มีผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ
สาํคญัสูงกว่านกัเรียนทีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ เนืองมาจากวตัถุประสงคห์ลกัของ
เทคนิค STAD ก็คือการใชก้ลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ช่วยเหลือกนัและกนัในการส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญั ซึงองคป์ระกอบยอ่ยอืนๆของเทคนิค STAD จะนาํไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนัในดา้นการติดตามดูแลการเรียนรู้ของนกัเรียนทีเรียนโดยการเขา้กลุ่มกนัเรียนรู้ นกัเรียนมี
การช่วยเหลือกนัระบุใจความสําคญัของเรืองทีให้อ่าน มีความพยายามในการแกปั้ญหาร่วมกนั    
เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจ  และเลือกใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ดว้ยเทคนิค STAD ในการสอนอ่านจบัใจความโดยเชือว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาการอ่านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 เนืองจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  
มาตราที 6 ทีระบุว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงักาย
และใจ  มีความรู้คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นได้
อย่างมีความสุข  ซึงในมาตรานีกล่าวไวอ้ย่างชัดเจนว่า เป้าหมายการจดัการศึกษาอยู่ทีคน หรือ
ผูเ้รียน โดยทาํใหค้นหรือผูเ้รียนเป็นคนทีสมบูรณ์ในทุก  ๆ ดา้น เพือเป้าหมายสุดทา้ยคือสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ความสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542  ดงักล่าว ทาํใหค้รูผูส้อนตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนดา้นจิตพิสัย โดยนาํ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีสอดแทรกกิจกรรมพฒันาจิตพิสัย   ซึง กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 6) 
ได้นิยามคาํจาํกัดความของคาํว่า จิตพิสัย ว่าหมายถึงเรืองราวทีเกียวขอ้งกับอารมณ์ ความรู้สึก  
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  สุนทรียศาสตร์  บุคลิกภาพ  โดยจิตพิสัยเป็นคุณลกัษณะทีเป็นองคร์วม 
และคุณลกัษณะดังกล่าวเป็นเพียงองค์ประกอบย่อย ดังนัน คาํว่า จิตพิสัย  น่าจะหมายถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกมาเป็น
คุณลกัษณะทีตระหนกัถึงต่อตนเองและส่วนรวมไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันนัหากครูผูส้อนสามารถจดั
กระบวนการการเรียนรู้ทีพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมตลอดจนมีนาํใจต่อผูอื้น ควบคู่กบัการสร้างองคค์วามรู้  กจ็ะทาํใหผู้เ้รียนพฒันาดา้นความรู้ 
และความคิดของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   การจดัการศึกษาในโรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนนัน  มิไดมี้ความสําคญัเพียงแค่ 
การให้ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว หากแต่โรงเรียนเปรียบเสมือนสังคมจาํลองทีสร้าง
ขึนเพือให้เยาวชนไดเ้รียนรู้ทกัษะการใชชี้วิตร่วมกบัผูอื้นในสังคมทีจาํลองนี  ดงันัน การเรียนรู้
กฎเกณฑ ์ ขอ้ปฏิบติัทางสังคม  การรู้จกัเคารพสิทธิและหนา้ทีของผูอื้น  จะทาํให้เยาวชนสามารถ
กา้วไปเผชิญกบัสังคมทีแทจ้ริงนอกโรงเรียนไดอ้ย่างมีคุณภาพ  ดงันันการศึกษาดา้นจิตพิสัยของ
ผูเ้รียนควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนรู้จึงเป็นสิงทีจาํเป็น เพราะหากสามารถพบวิธีการสอนทีสามารถ
พฒันาความรู้และอารมณ์ของผูเ้รียนควบคู่กนัไปดว้ยกนัได ้ก็จะทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์อยา่ง
สูงสุด (กรมวิชาการ, 2539: 41)  

 ในปัจจุบันนีการจัดการศึกษาให้ผู ้เ รียนมีความรู้เพียงอย่างเดียวนันไม่เพียงพอ          
การพฒันาผูเ้รียนในดา้นจิตพิสัยก็เป็นสิงสําคญัดงันันการจดัการศึกษาจึงตอ้งจดัให้ควบคู่กนัไป    
ทงัในดา้นความรู้และจิตพิสยั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 จึงกาํหนด 
คุณภาพผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผู ้เรียนเพือเป็นไปตามวิสัยทศัน์ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551ทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติ   
ใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก โดยกาํหนดใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการดงันี 1) รักชาติ  ศาสน์ 
กษตัริย ์ 2) ซือสัตยสุ์จริต 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมนัในการทาํงาน 7) รัก
ความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 

 จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด 
ผูว้ิจยัมีความสนใจคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะเนืองจากเป็นคุณลกัษณะทีสงัคมคาดหวงัว่าเยาวชน
ไทยจาํเป็นตอ้งมี ดงัเห็นไดจ้ากคาํขวญัวนัเด็กแห่งชาติประจาํปีพุทธศกัราช 2554 ทีว่า “รอบคอบ    
รู้คิด  มีจิตสาธารณะ”  ซึงคาํว่าจิตสาธารณะนนั  พิมพา กาํเนิดผล (2552: 11) กล่าวว่า เป็นคาํใหม่     
ทีมีใชเ้มือไม่นานมานี และเป็นเรืองใหม่สาํหรับคนไทย ซึงมีนกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมาย
ของจิตสํานึกสาธารณะ หรือจิตสาธารณะไวอ้ย่างหลากหลายและแตกต่างกัน ได้แก่  จิตอาสา 
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จิตสาํนึกต่อสังคม จิตสาํนึกต่อส่วนรวม ความมีนาํใจ ความเอืออาทร พฤติกรรมเอือสังคม เป็นตน้ 
ซึงคาํเหล่านีมีความหมายใกลเ้คียงกนั  นอกจากนี ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2538: 77) กล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างจิตสาธารณะกบัเยาวชนว่า การปลูกฝังพฤติกรรมดา้นจิตสาธารณะใหเ้กิดกบั
คนไทยควรปลูกฝังในช่วงทียงัเป็นเยาวชนเพราะเป็นช่วงทีไวต่อการปลูกฝัง การอยู่รวมกนัใน
สังคมย่อมตอ้งพึงพาและอาศยักัน ถา้คนในสังคมขาดจิตสาธารณะก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ประเทศและระดับโลก   ดังนัน  หากเด็กและเยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมด้าน                
จิตสาธารณะกจ็ะสามารถพฒันาสงัคมใหมี้ความสุขได ้

 นอกจากนี อาจอง ชุมสาย (2546: บทคดัยอ่) ทีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการคุณค่าของความเป็นมนุษยโ์ดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยงัรู้ดว้ยตนเอง ซึงสรุปไดว้่า
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษยที์ประกอบดว้ย ทฤษฎีและแนวคิด
ของรูปแบบ วตัถุประสงค ์และกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีสาํคญัคือ 1) สวดมนตน์งัสมาธิ 2) การสอน 
โดยสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียน 3) การสร้างบรรยากาศ 4) การดึงคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากตวั
ผูเ้รียน 5)  บูรณาการโดยใชกิ้จกรรมต่าง ๆ  และ 6) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถ
ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน และช่วยปรับเปลียนพฤติกรรมไปในทางทีพึงประสงค์
ได ้    และงานวิจยัของ โอ๋ เอียมวิไลย ์ (2547: 145) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทยและการตระหนกัรู้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบา้นหนองแสลบ 
อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี โดยวิธีสอนแบบคละผลสมัฤทธิทางการเรียน สรุปวา่ นกัเรียนทีเรียน
ดว้ยวิธีสอนแบบคละผลสัมฤทธิทางการเรียน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํและคะแนนดา้น
ตระหนกัรู้ในตนเองสูงกวา่นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติ    

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนนนั มิไดมี้เพียง
มิติของความรู้ ความเขา้ใจทางวิชาการในสาระการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวทีครูผูส้อนตอ้งตระหนกั  
แต่การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมและพฒันามิติดา้นคุณค่าของความเป็นมนุษยน์นัก็มีความสาํคญั และ
จาํเป็นอยา่งยิงทีตอ้งพฒันาไปควบคู่กนั เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตวัเองอยา่ง
รอบดา้นและมีประสิทธิภาพ  

 ในปัจจุบนัมีงานวิจยัหลายเรืองใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเพือพฒันาจิตพิสยัควบคู่กบั
การเรียนองคค์วามรู้อย่างมาก ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาวิจยัผลของการจดัการเรียนรู้ที
สามารถพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นจิตสาธารณะ เพือให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งรอบดา้นและมีประสิทธิภาพ ซึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มสามารถพฒันาจิตพิสัยของเยาวชนในช่วงอาย ุ13-18 ปีได ้ จากการศึกษาวิจยัของ
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม (2551: 89) กล่าวถึงประโยชน์ในการใช้
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กระบวนการกลุ่มมาพฒันาพฤติกรรม ดา้นจิตพิสัยของเด็กและเยาวชนไทยในระดบัมธัยมศึกษา 
โดยพบว่าพฤติกรรมดา้น จิตพิสัยของเยาวชนในกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง มีมากกว่าก่อนการ
ทดลอง และเยาวชนใน  กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมดา้นจิตสาธารณะมากกว่าเยาวชนในกลุ่มควบคุม  
ดงันนั การจดัการเรียน การสอนดว้ยกระบวนการกลุ่มก็น่าจะเป็นเทคนิคทีสามารถพฒันาจิตพิสัย
ของผูเ้รียนได ้แต่ยงัไม่มีการติดตามผลทีเกิดจากการสอนทีส่งผลต่อจิตพิสยัของผูเ้รียนอยา่งชดัเจน  

 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ก็
น่าจะพฒันาคุณลกัษณะ อนัพึงประสงคด์า้นจิตสาธารณะของนกัเรียนได้เนืองจากการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD นนัเป็นการจดัการเรียนรู้ทีมุ่งผลสัมฤทธิของกลุ่มเป็นหลกั นกัเรียน
ทุกคนต่างพยายามช่วยเหลือกันและกันเพือให้กิจกรรมกลุ่มบรรลุวตัถุประสงค์ นักเรียนทีมี
ความสามารถสูงจะพยายามช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มทีไม่เขา้ใจเนือหาในบทเรียน ส่วนนกัเรียนที
ไม่เขา้ใจเนือหาบทเรียนจะพยายามเรียนรู้และทาํความเข้าใจกับบทเรียนมากขึน ทงันีเพราะ
ตระหนักดีว่าคะแนนของตนเองนันจะแปลเป็นคะแนนของกลุ่ม จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ที
ส่งเสริมผูเ้รียนตามความสามารถ เกิดกระบวนการช่วยเหลือกนั ทาํให้นกัเรียนมีความผกูพนัทงัยงั
เป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นจิตสาธารณะได ้

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยคาดหวงัว่าจะเป็นวิธีสอนทีพฒันาผลสัมฤทธิทาง            
การเรียน และทาํให้ผูเ้รียนมีตระหนกัถึงบทบาทและหนา้ที 3 ประการ คือ 1) การรู้จกัเอาใจใส่และ
เป็นธุระช่วยเหลือผูอื้น 2) การเขา้ร่วมในเรืองของส่วนรวมทีเป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และ 3) 
การกระทาํทีเป็นประโยชน์ต่อผูอื้นและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อนัจะนาํมาซึงการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของผูเ้รียนได้ เพราะการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ทาํให้นักเรียนไดรู้้จกัหน้าทีของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
และทาํประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและหมู่คณะ ทาํให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ทีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และเป็นคนดีอยา่งทีสังคมตอ้งการ 

 

กรอบแนวคิดทีใช้ในการวจิัย 

 การวิจัยครังนีผูว้ิจัยได้ดําเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการจัด         
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ซึงเป็นทฤษฎีทางการศึกษาของ Spancer Kagon นัก
การศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา โดยสามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   
เป็นการเรียนการสอนทีทาํใหผู้เ้รียนกลุ่มเลก็ๆไดเ้รียนรู้ในการปฏิบติัตนเพือใหป้ระสบความสาํเร็จ
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ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการทาํงาน และมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั ความสาํเร็จของกลุ่มคือผลงานของสมาชิกทุกคน 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียนเรืองการอ่านจบัใจความสําคญั และวดั
คุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน จากนันจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD วิชา
ภาษาไทยพืนฐาน ระดบัมธัยมศึกษาปีที 2 เรืองการอ่านจบัใจความสําคญั โดยมีขนัตอนในการ
จดัการเรียนรู้ 6 ขนัตอน ประกอบดว้ย 1) ขนัเตรียมผูเ้รียนโดยการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2) ขนั
การสอนความรู้ใหม่ 3) ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 4) ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย โดยแบ่งนกัเรียน
เป็นกลุ่มยอ่ยคละความสามารถ และจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และสร้างผลงานร่วมกนั 5) ขนั
ทดสอบ  และ 6) ขนัสรุปและประเมินผล จาํนวน 12 คาบ จากนนัทดสอบความรู้หลงัเรียนเรืองการ
อ่านจบัใจความสาํคญัและวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ โดยคาดวา่หลงัการจดัการเรียนรู้นกัเรียนจะมี
ผลสมัฤทธิทางการเรียนและคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 ซึงผลการวิจยัเกียวกบัการเรียนแบบร่วมมือกนัทีสามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียน
การสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนแบบต่าง ๆ สามารถพฒันาผลสัมฤทธิทาง   
การเรียนให้สูงขึนได ้  จากผลการวิจยัของ พรรณนภา เพิมพูน (2549: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา
เปรียบเทียบผลของการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบร่วมมือกบัการสอนอ่านแบบปกติ ทีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือความเขา้ใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จงัหวดัยโสธร ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 
50 คน ซึงผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทีได้รับการสอนอ่านโดยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือมี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกจากนีนักเรียนทีเรียนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบร่วมมือมี
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจสูงกวา่นกัเรียนทีเรียนอ่านโดยวธีิปกติอยา่งมีนยัสาํคญั     ที
ระดบั .05  จิระนนัท ์ไตรแสง (2551: บทคดัยอ่) ศึกษาผลของการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย
ดา้นการอ่านและความพึงพอใจของผูเ้รียนทีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ประจาํปีการศึกษา 2549 จาํนวน 40 คน ผลการศึกษาคน้ควา้
พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านดว้ยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 
ส่งผลให้นักเรียนพฒันาความสามารถดา้นการอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีความ     
พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัมาก 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์วิธีการสอนดว้ยเทคนิค STAD และ
นาํมาใชก้ารการศึกษาและวิจยัในโดยมีขนัตอนในการสอนดงันี 

 ขนัทีหนึง การเตรียมผูเ้รียน ประกอบดว้ย  
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 . แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน 

 . ชีแจงบทบาทหนา้ทีและวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม 

 ขนัทีสอง การสอนความรู้ใหม่ 

 1. ทบทวนความรู้เดิม  

 . ทาํความเขา้ใจใหถ่้องแท ้ 

 . อธิบายเนือหาใหม่และยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจชดัเจน  

 . ตรวจสอบความเขา้ใจ 

 ขนัทีสาม ฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 
 ขนัทีสี กิจกรรมกลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย  

 . ครูจดันักเรียนเขา้กลุ่มย่อยแบบคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิทางการเรียน    
กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง ปานกลาง และตาํ ในสัดส่วน     

1:2:1  

 . ครูแจกแบบอ่านจบัใจความขอ้คาํถามและกระดาษคาํตอบให้นกัเรียน 1 ชุด ต่อ
นกัเรียน 2 คน โดยใหผู้เ้รียนผลดักนัถามตอบคาํถามหลงัจากอ่านกบัคู่ของตน สมาชิกในกลุ่มยอ่ย
จะช่วยกนั อธิบายจนแน่ใจวา่ทุกคนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน และเตรียมพร้อมทีจะแข่งขนั 

 ครูแบ่งกลุ่มผูแ้ข่งขนัออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4-6 คน และแต่ละกลุ่มจะส่งตวัแทนลง
แข่งขนั โดยให้นกัเรียนทีมีความสามารถใกลเ้คียงกนัแข่งขนัในสายทีครูกาํหนดให ้ ครูติดรายชือ     
ผูเ้ขา้แข่งขนัและใหน้กัเรียนนงัประจาํโตะ๊แข่งขนั แลว้แจง้กติกาการแข่งขนั ดงันี  

  2. . ให้ตวัแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มเลือกแบบทดสอบจากซองคาํถามทีละ 1 

ซอง จากซองคาํถามทงัหมด 10 ซอง อ่านคาํถามใหเ้พือนฟัง และเขียนคาํตอบ ใชเ้วลาขอ้ละ 2 นาที  

  2. . เมือครบตามเวลาทีกาํหนด ใหผู้แ้ข่งขนัเฉลยคาํตอบ ถา้ตอบถูกจะได ้1 คะแนน 

และถา้ตอบผดิจะได ้0 คะแนน  

  2. . ให้ผูแ้ข่งขนัแต่ละคนรวมคะแนนของตนเองผูที้ไดค้ะแนนมากทีสุดในโต๊ะ         

การแข่งขนัแต่ละโต๊ะจะได ้ 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได ้ 8, 6, 4  และ 2 ตามลาํดบั และนาํ
คะแนนทีไดไ้ปรวมกบัคะแนนของเพือนในกลุ่มเดียวกนัเพือหาคะแนนเฉลียของกลุ่ม 

 ขนัทีหา้ ทดสอบ   
 ขนัทีหก สรุปและประเมินผล ประกอบดว้ย  

  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน ประเมินผลการทาํงานกลุ่ม และมอบรางวลั 

แก่กลุ่มทีทาํคะแนนไดม้ากทีสุด 3 ลาํดบัแรกโดยกาํหนดรางวลัไว ้ 3 รางวลั ไดแ้ก่ กลุ่มยอดเยยีม 

กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มเก่ง ดงัภาพที  
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ภาพที 1   กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. ศึกษาผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ก่อนและหลงั
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

 2. ศึกษาคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

  1. หลังการวิจัยนักเรียนทีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD (Student 

Team-Achievement Division) มีผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความสาํคญัหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

 2. หลงัการวิจยันกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD (Student Team-

Achievement Division) มีคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจยัครังนีเป็นการนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  STAD  มาใชใ้น
การพฒันาผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

ขันทหีนึง    การเตรียมผูเ้รียน 

ขันทสีอง     การสอนความรู้ใหม่ 

ขันทสีาม     ฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 
ขันทสีี        กิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
ขันท ีห้า      ทดสอบ 

ขันทหีก       สรุปและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับ
ใจความวิชาภาษาไทย 

คุณลกัษณะจิตสาธารณะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. ตวัแปรทีศึกษา 
  1.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
    การจดัการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

  1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

   1.2.1 ผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย 

   1.2.2 คุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะ 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1  ประชากรทีใช้วิจัยในครังนีคือ  นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  2 โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
จาํนวน 6 หอ้งเรียน จาํนวน 210 คน โดยทุกหอ้งเรียนจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ  
  2.2  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2  โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555  
1 หอ้งเรียนจาํนวน 27 คน ทีไดม้าโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) 
 3 เนือหาทีใชท้ดลอง 

  เนือหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีนาํมาสร้างเป็นแผนการจดั 
การเรียนรู้ ดา้นการอ่านจบัใจความสาํคญั ผูว้ิจยันาํมาจากการอ่านงานเขียนร้อยแกว้ ประเภทข่าว 

บทความ นิทานและเรืองสัน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที 1 การอ่าน  มาตรฐานที ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิด  เพือนาํไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตวัชีวดัที 2 

จบัใจความสาํคญั  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรืองทีอ่าน ทีสอดแทรกแนวคิดเรืองจิต
สาธารณะ ประกอบดว้ย 1) การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 2) การเขา้ร่วมในเรืองของ
ส่วนรวมทีเป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และ 3) การกระทาํทีเป็นประโยชน์ต่อผูอื้นและส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

 4. การทดลอง  

  ทาํการทดลองสอนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 โดยใชเ้วลาในคาบการเรียน
วิชาภาษาไทยสปัดาห์ละ 3 คาบ ๆ ละ 50 นาที ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 คาบ  
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนั ในการวิจยัเรืองการพฒันาผลสัมฤทธิทางการอ่าน      
จบัใจความ และคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยามศพัท์
เฉพาะในการวิจยัไวด้งันี 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD (Student Team-Achievement Division) 
หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีกาํหนดใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ กลุ่มละ 4-6 คน และสมาชิกในกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนทีมี
ความสามารถต่างกนั คือ ความสามารถสูง ปานกลาง และตาํ ในอตัราส่วน 1:2:1 โดยพิจารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2/2  
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษกในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ซึงมีขนัตอน ดงันี 

คือ 1) ขนัการเตรียมผูเ้รียน 2) ขนัการสอนความรู้ใหม่ 3) ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 4) ขนั
กิจกรรมกลุ่ม5) ขนัทดสอบและ 6) ขนัสรุปและประเมินผล 

  การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพือเก็บสาระสําคญัของเรืองทีอ่าน เช่น 
ความรู้  ความเขา้ใจ  หรือขอ้คิดสาํคญัจากเรืองทีอ่าน  ถา้ขอ้ความทีอ่านเป็นเรืองราวยาว ๆ  จะตอ้ง
สรุปใจความสาํคญัของเรืองทีอ่านในลกัษณะยอ่ความ และจบัใจความสาํคญัใหไ้ดว้่า เรืองนนัมีใคร
ทาํอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร และการกระทาํนนัเกิดผลอะไรขึนบา้ง โดยเรืองราวทีอ่านนัน        
จะประกอบไปดว้ย ใจความสาํคญั และพลความ ซึงผูอ่้านจะตอ้งแยกใหอ้อก 

 ผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ หมายถึง  คะแนนทีได้จากการประเมินความรู้  
ความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย หลงัเรียนของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2  
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD โดย
ผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างขึน 

 คุณลกัษณะจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตสาธารณะของผูเ้รียน 
ซึงระบุในหลกัสูตรสถานศึกษา  วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
รัชมงัคลาภิเษก พุทธศกัราช 2552 ประกอบดว้ย 1) การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 2) 
การเขา้ร่วมในเรืองของส่วนรวมทีเป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และ 3) การกระทาํทีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอื้นและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทีเกิดจากการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD และอ่านสือทีใชจ้ดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมจิตสาธารณะแลว้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
 นกัเรียน  หมายถึง นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนนวลนรดิศ
วิทยาคมรัชมงัคลาภิเษก สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
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บทที 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

         ในการวิจัยเรือง “การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะ          
จิตสาธารณะ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD”  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือ
เป็นพนืฐานในการวิจยัดงันี 

 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 

  1.2  หลกัสูตรสถานศึกษา วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนเฉลิม  
พระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก พทุธศกัราช 2552 
          2.  ความรู้เกียวกบัการสอนอ่านจบัใจความ 

  2.1  ความหมายของการอ่านจบัใจความ 

  2.2  ความสาํคญัของการอ่านจบัใจความ 

  2.3  ทฤษฎีการอ่าน 

  2.4  หลกัสาํคญัในการสอนอ่าน 

  2.5  องคป์ระกอบทีควรคาํนึงถึงในการสอนอ่าน 

  2.6 จิตวิทยาการอ่าน 
 3.  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) 

  3.1 ปัจจยัทีสาํคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกต  
  3.2 ความสาํคญัของการควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Regulation)  

         4.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

  .  ลกัษณะสาํคญัของวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

  .  เทคนิคกลุ่มผลสมัฤทธิ (Student Team-Achievement Division, STAD)  
  .  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD 

  4.4 การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสมัฤทธิ  
  4.5 ขอ้แนะนาํในการปฏิบติัในการร่วมมือกนัเรียนรู้ทีบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและ
ประสบผลสาํเร็จ 
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         5.   แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัจิตสาธารณะ 

  5.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 
  5.2  คุณลกัษณะของบุคคลทีมีจิตสาธารณะ 

  5.3  การวดัดา้นจิตพิสัย 

  5.4  การวดัคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะ 

         6.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  6.1 งานวิจยัในประเทศ 
  6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 

1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นเอกสาร
สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาไทย ทงัยงัเป็นกรอบสาํหรับโรงเรียน
ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ซึงในการศึกษาวิจยัในครังนีไดน้าํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
พุทธศกัราช 2551 มาวิเคราะห์เนือหาทีจะใชท้าํการสอนเพือให้เหมาะสมกบัวยัและระดบัชนัของ
นกัเรียน 
 

1.1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศักราช 2551  

 วสัิยทศัน์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นความรู้  ดา้นคุณธรรม การมีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาและ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 หลกัการ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 

            . เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน    
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม     
บนพนืฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
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 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทงัด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ    
การจดัการเรียนรู้ 

 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

  จุดหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี            
มีปัญญา มีความสุขมีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือให้
เกิดกบัผูเ้รียน เมือจบการศึกษาขนัพนืฐาน ดงันี 

 . มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 . มีความรู้ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและ
มีทกัษะชีวิต  
 . มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
 . มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมนัในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 . มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  

 สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด  ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงค ์ดงันี 

 . สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งให้ผูเ้รียน
เกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

  .  ความสามารถในการสือสาร  เ ป็นความสามารถในการรับและส่งสาร                
มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง
เพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 

   ส
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รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพ  
โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 
  .  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  .  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึน ต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

  .  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงาน 
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 
  .  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคม      
ในดา้นการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และ       
มีคุณธรรม 
 . คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี 

  .  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  .  ซือสัตยสุ์จริต 

  .  มีวินยั 

  .  ใฝ่เรียนรู้ 

  .  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

  .  มุ่งมนัในการทาํงาน 

  .  รักความเป็นไทย 
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  .  มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนีสถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พมิเติมใหส้อดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

 ตัวชีวัด ตวัชีวดัระบุสิงทีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทงัคุณลกัษณะของผูเ้รียนใน
แต่ละระดบัชนั ซึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  
นาํไปใชใ้นการกาํหนดเนือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์าํคญั
สําหรับการวัดประเมินผลเพือตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน ทังนีตัวชีวดัชันปี เป็นเป้าหมายใน           
การพฒันาผูเ้รียนแต่ละชนัปีในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้             

 ระดับการศึกษา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็นระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน           
มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต มีทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีเพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทงั    
ดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพืนฐานใน  
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     

 การจัดเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขนัตาํ

สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซึงสถานศึกษาสามารถเพิมเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผูเ้รียนระดับชันมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชันมธัยมศึกษาปีที 1-3) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค        
มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชวัโมง คิดนาํหนกัของรายวิชาทีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชวัโมง
ต่อภาคเรียน มีค่านาํหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

 การกาํหนดโครงสร้างเวลาเรียน 

 การกาํหนดโครงสร้างเวลาเรียนทังสาระการเรียนรู้วิชาพืนฐาน และวิชาเพิมเติม 
สถานศึกษาสามารถดาํเนินการ ระดบัมธัยมศึกษา  ตอ้งจดัโครงสร้างเวลาเรียนพืนฐานให้เป็นไป
ตามทีกาํหนดและสอดคลอ้งกับเกณฑ์การจบหลกัสูตร สําหรับเวลาเรียนนันให้จดัเป็นรายวิชา
เพิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของ
สถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลกัสูตร  สถานศึกษาอาจจดัให้เป็นเวลาสําหรับสาระการเรียนรู้
พืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนทีกาํหนดไวใ้นชันประถมศึกษาปีที 1 ถึงชันมธัยมศึกษาปีที 3 ปีละ 120 ชัวโมง และชัน
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มธัยมศึกษาปีที 4-6 จาํนวน 360 ชัวโมงนัน เป็นเวลาสําหรับปฏิบติักิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน  และกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ใหส้ถานศึกษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม สาํหรับระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3) รวม 3 ปี จาํนวน 45 ชวัโมง 

 โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน กาํหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรียน ดงันี 
 

ตารางที 2 โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดบัมัธยมศึกษา    

ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 
 200 200 200 160 160 160 

120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6นก.) 
คณิตศาสตร์ 

200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 
ศิลปะ 

80 80 80 80 80 80
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 
การงานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี
40 40 40 80 80 80 

80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 

40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6นก.) 
รวมเวลาเรียน (พนืฐาน) 

800 800 800 800 800 800 
840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 
1,560 

(39 นก.) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวชิา/กจิกรรมที
สถานศึกษาจัดเพมิเติม     
ตามความพร้อมและ

จุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 80 ชวัโมง ปีละไม่เกิน 240 ชวัโมง
ไม่นอ้ยกวา่ 

1,560 ชวัโมง 

รวมเวลาเรียนทังหมด ไม่เกนิ 1,000 ชัวโมง/ปี ไม่เกนิ 1,200 ชัวโมง/ปี 

รวม 3 ปี 

ไม่น้อยกว่า 
 3,600 ชัวโมง
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1.2.หลกัสูตรสถานศึกษา วถีิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กลุ่มโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ 

รัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2552 

 หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานวิ ถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มโรงเรียน              
เฉลิมพระเกียรติ รัชมงัคลาภิเษก พุทธศกัราช 2552 ใชก้รอบสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยยึดหลกัเหตุผล เนือหาสารทีผูเ้รียนตอ้งเรียน คุณภาพ
ผูเ้รียนเมือจบหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั ดงันี 

 จุดประสงค์ 

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย  เป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร
เพือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ดาํรงชีวิตร่วมกนั  ในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนียงัเป็น
สือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ  เป็นสมบติัลาํค่า     
ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสาน ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 สาระการเรียนรู้ 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพือการสือสาร 
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพือนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 

 . การอ่าน การอ่านออกเสียงคาํ ประโยค อ่านบทร้อยแกว้ คาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ 
การอ่านในใจเพือสร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิงทีอ่านเพือนาํไป
ปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 . การเขียน การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี การเขียนสือสารโดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบ   
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
 3. การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก พูดลาํดบัเรืองราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทงั         
เป็นทางการและไม่เป็นทางการและการพดูเพือโนม้นา้วใจ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 . หลกัการใชภ้าษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
 . วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  
บทร้องเล่นของเดก็ เพลงพืนบา้นทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย   ซึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เรืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพือให้เกิด
ความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีไดส้งัสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 คุณภาพผู้เรียน 
 จบชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
 . อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั  จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของสิงทีอ่านแสดง
ความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เกียวกับเรืองทีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  ย่อความ     
เขียนรายงานจากสิงทีอ่านได ้ วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ลาํดบัความอย่างมีขนัตอนและ
ความเป็นไปไดข้องเรืองทีอ่าน  รวมทงัประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใชส้นับสนุนจากเรือง       
ทีอ่าน 

 . เขียนสือสารดว้ยลายมือทีอ่านง่ายชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบั
ภาษาเขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวติั 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน         
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 

 3. พดูแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิงทีไดจ้ากการฟังและดู นาํขอ้คิด
ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั รายงานเรืองหรือประเด็นทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ   
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
น่าเชือถือ รวมทงัมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

 . เขา้ใจและใชค้าํราชาศพัท ์คาํบาลีและสันสกฤต ตลอดจนคาํภาษาต่างประเทศอืน ๆ 
คาํทบัศพัท ์และศพัทบ์ญัญติัในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพดู ภาษาเขียน โครงสร้าง
ของประโยครวม ประโยคซ้อน ลกัษณะภาษาทีเป็นทางการ  กึงทางการและไม่เป็นทางการ และ     
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย ์และโคลงสีสุภาพ 

   ส
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 . สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านวิเคราะห์ตวัละครสําคญั วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าทีไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทงัสรุปความรู้ขอ้คิดเพือนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
  

2.ความรู้เกยีวกบัการสอนอ่านจับใจความ 
 

2.1.ความหมายของการอ่านจับใจความ 

 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะทีจาํเป็นในการเรียนรู้ เพราะนกัเรียนสามารถนาํทกัษะ
การอ่านจบัใจความเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ ทงัในสถานศึกษาหรือการพฒันาตนเอง 

เพือการกา้วให้ทนัวิทยาการใหม่ ๆ ทีกาํลงัเจริญมากขึนในทุกสาขาวิชา   มีผูใ้ห้ความหมายของ        
การอ่านจบัใจความไวต่้างๆกนั ดงัที  

 ศศิธร ธญัลกัษณานนท ์(2542: 236) กล่าวว่า เป็นการสรุปใจความสาํคญัหรือขอ้ความ
ทีสาํคญัหลงัการอ่าน ดว้ยการจดบนัทึกยอ่ หรือจดจาํไวใ้นสมอง หรือดว้ยวิธีการขีดเส้นใตห้นงัสือ
นนั ใจความสาํคญัทีผูอ่้านไดรั้บอาจมีลกัษณะตามแต่จะตอ้งการ เช่น เป็นสาระสาํคญัของเนือเรือง 

เป็นความรู้หรือขอ้มูลทีผูอ่้านสนใจ   
 ในทาํนองเดียวกนั สุปาณี พดัทอง (2545: 65) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจบั

ใจความว่า เป็นความคิดสาํคญัอนัเป็นแก่นหรือหัวใจของเรืองทีผูเ้ขียนมุ่งสือมาให้ผูอ่้านไดท้ราบ 

ซึงเป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็นกไ็ด ้

 ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ และคนอืน ๆ (2547: 115) กล่าวถึง การอ่านเพือจบัใจความว่า 
เป็นการอ่านเก็บเฉพาะใจความสาํคญัของเรืองจากการอ่านเรืองใดเรืองหนึง แลว้นาํมาเรียบเรียง
ใหม่เพียงยอ่ ๆ แต่ไดใ้จความครบบริบูรณ์ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

  สรุปไดว้่า การอ่านจบัใจความสาํคญั หมายถึงการอ่านเพือเก็บสาระสาํคญัของเรือง    
ทีอ่าน เช่น ความรู้ ความเขา้ใจ หรือขอ้คิดสําคญัจากเรืองทีอ่าน ถา้ขอ้ความทีอ่านเป็นเรืองราว      
ยาว ๆ  จะตอ้งสรุปใจความสาํคญัของเรืองทีอ่านในลกัษณะยอ่ความ และจบัใจความสาํคญัใหไ้ดว้่า 
เรืองนนัมีใครทาํอะไร ทีไหน เมือไร อยา่งไร และการกระทาํนนัเกิดผลอะไรขึนบา้ง โดยเรืองราว  
ทีอ่านนันจะประกอบไปด้วย  ใจความสําคัญ  และพลความ  ซึงผู ้อ่านจะต้องแยกให้ออก 
 

2.2.ความสําคญัของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะสาํคญั เพราะสามารถช่วยใหบุ้คคลทวัไปเขา้ใจถึงเรือง  

ทีอ่านรับรู้ข่าวสารไดถู้กตอ้ง และสามารถนาํข่าวสารเหล่านนัพฒันาอาชีพ ปรับปรุงการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัให้มีประสิทธิภาพและเป็นสุขได ้ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสาํคญั
ของการอ่านจบัใจความไวด้งันี 

   ส
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 ธิดา โมสิกรัตน์ และนภาลยั สุวรรณธาดา (2535: 565) กล่าวว่า “การอ่านจบัใจความ
เป็นพืนฐานสําคญัทีทาํให้ผูอ่้านสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ หรือวิเคราะห์งานเขียน
ออกเป็นส่วน ๆ ไดอ้ยา่งถีถว้น รวมทงัยงัทาํให้ผูอ่้านสนใจศึกษาเรืองนนัเป็นพิเศษ  ส่วน ดวงใจ 

ไทยอุบุญ (2537: 12) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความ เป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นเพราะจะทาํใหผู้อ่้านรู้รอบ 

รู้ลึกและรู้ทนัเหตุการณ์ ทงัยงัเป็นพนืฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ อีกดว้ย   

 ผกาศรี เยน็บุตร (2526: 26) ผสุดี กุฎอินทร์ (2526: 53) พรเทวี ไชยเนตร (2528: 62)

และสมบติั มหารศ (2533: 47) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านจบัใจความไวส้อดคลอ้งกนัดงันี 
 1.  ทาํให้คนมีความฉลาดรอบรู้ และเป็นนกัปราชญไ์ดใ้นอนาคต เป็นเครืองมือใน   
การพฒันาความพร้อม พฒันานิสัยและทกัษะความรู้ใหผู้เ้รียนทุกคน 

 2.  เป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิงสาํหรับการอ่านหนงัสือทุกประเภท และยงัเป็น  
พืนฐานในการอ่าน เพือแสดงความคิดเห็น เพือตีความหรือวิจารณ์ 

 3.  ทาํใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจเรืองราวทีผูเ้ขียนประสงคใ์หผู้อ่้านทราบ ซึงถา้ขาดทกัษะ
นีย่อมทาํให้ประสบความลม้เหลวในการอ่าน จากความสําคญัของการอ่านจับใจความขา้งตน้      

อาจกล่าวไดว้่า การอ่านจบัใจความจะช่วยให้ผูอ่้านอ่านหนงัสือไดร้วดเร็ว เขา้ใจเรืองราวและ
ความหมายของเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งใหผู้อ่้านทราบ  ดงันนั ผูอ่้านจะตอ้งฝึกฝนใหส้ามารถจบัใจความ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพือใหเ้กิดประโยชน์ในการอ่านมากทีสุด 

  สรุปไดว้่า การอ่านเป็นเครืองมือทีใชใ้นการแสวงหาความรู้ ทงัในชีวิตประจาํวนัและ
ในการเรียนจากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การอ่านจบัใจความมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อ
มนุษยทุ์กคน ทาํใหม้นุษยมี์ความรู้ความฉลาด โดยเฉพาะบุคคลทีอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียนตอ้งอาศยั
ทกัษะการอ่านจบัใจความเป็นเครืองมือแสวงหาความรู้ และเป็นพืนฐานในการเรียนรู้ทงัใน
ชีวิตประจาํวนั และในการเรียนวิชาอืน ๆ ดว้ย 
 

2.3.ทฤษฎีการอ่าน  
 ทฤษฎีการอ่านทีบรรดานักการศึกษาได้นําเสนอนันบางอย่างมีลักษณะคล้ายกัน 

บางอยา่งมีลกัษณะทีแตกต่างกนั  ดงัเช่น สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์ (2537: 59-65) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี
การอ่านวา่  
 1.  ทฤษฎีเน้นความสัมพนัธ์ของขอ้ความ เป็นทฤษฎีทีเน้นใจความสําคญัของสาร   
เป็นหลกัในขอ้ความหนึง ๆ จะมีใจความสาํคญั เมือผูอ่้านไดอ่้านสารแลว้จะนาํใจความสาํคญัใน   
แต่ละขอ้ออกมารวมกนัโดยใหต่้อเนือง แลว้ทาํความเขา้ใจใจความเหล่านนัอีกครังหนึง  

 2.  ทฤษฎีเนน้การวิเคราะห์ขอ้ความ เป็นทฤษฎีทีเนน้ความสาํคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ยของประโยค ไดแ้ก่ ประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย นอกจากนนัตอ้งรู้จกัคาํชนิดต่าง ๆ 
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เช่น คาํนาม คาํสรรพนาม และกริยา เป็นตน้ การเขา้ใจหนา้ทีและความหมายทีแทจ้ริงจะช่วยให้
เขา้ใจ ความหมายของขอ้ความหรือเรืองทีอ่าน   บนัลือ พฤกษะวนั (2533: 90-94) กล่าวว่า ทฤษฎี
การอ่านมี 3 ลกัษณะ คือ  

  2.1 สอนอ่านเป็นคาํเป็นประโยค (Basal Reader’s Approach) ไดแ้ก่ การอ่านภาพ 

คิดเดาความหมายของภาพ อ่านคาํประกอบ เริมอ่านคาํและประโยคตามหลกัการนีก็เพือให้เกิด 

ความรู้ความเขา้ใจในภาษาภาพ (Pictographs)  

  2.2 สอนอ่านโดยแบบสะกดตวัผสมคาํ (Synthetic Approach) ไดแ้ก่ การอ่านผสมคาํ 
โดยใชส้ัญลกัษณ์แทนเสียง เรียนอ่านจากการฟังเสียงสะกดคาํ และผนัตามเสียง ตามหลกัการนี      
กเ็พือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจภาษาเสียง (Phonographs)  

  2.3 สอนอ่านโดยใชแ้ผนภูมิประสบการณ์ (Experience Approach) ไดแ้ก่ การอ่าน
โดยอาศยัประสบการณ์สามารถจดจาํอ่านภาพในสิงแวดลอ้ม อ่านแผนภูมิประสบการณ์เปรียบเทียบ 

และสร้างมโนทศัน์จากการอ่าน ตามหลกัการนี เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในภาษาทีเกิดจาก
ความนึกคิด (Ideographs) นนัเอง 

 จากทฤษฎีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า ในการอ่านเป็น กระบวนการทางสมอง 

ในการตีความตวัแปรต่าง ๆ ทีเชือมโยงความรู้ใหม่กบัประสบการณ์เดิมมา เป็นกระบวนการรับรู้ 

ซึงมีพืนฐานมาจากช่วงพฒันาการต่าง ๆ ฉะนนัความสามารถในการอ่านของนกัเรียนอยูที่ความ
เขา้ใจความหมายจากสิงทีอ่านและพิจารณาเลือกความหมายทีดี  
 

2.4.หลกัสําคญัในการสอนการอ่าน  
 การอ่านจบัใจความมีความสําคญัอย่างยิง เพราะเป็นทกัษะทีจาํเป็นต่อการศึกษา         
หาความรู้ และพฒันาชีวิต ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้มีความคิดริเริม 

สร้างสรรคไ์ดแ้นวคิดในการดาํเนินชีวิต การอ่านทีดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งอ่านจบัใจความได ้    
สรุป สาระสาํคญัของเรืองทีอ่านได ้ 

 ขนัตอนการอ่านจบัใจความนนั มีขนัตอนตามลาํดบัดงันี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 190)  

 1.  อ่านผา่น ๆ โดยตลอด เพือใหรู้้ว่าเรืองทีอ่านว่าดว้ยเรืองอะไร จุดใดเป็นจุดสาํคญั
ของเรืองสาํคญัของเรือง  

 2.  อ่านใหล้ะเอียดเพือทาํความเขา้ใจอยา่งชดัเจน ไม่ควรหยดุอ่านระหว่างเรืองเพราะ
จะทาํใหค้วามเขา้ใจไม่ติดต่อกนั  

 3.  อ่านซาํตอนทีไม่เขา้ใจและตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนใหแ้น่นอนถูกตอ้ง  

 4.  เรียบเรียงใจความสาํคญัของเรืองดว้ยตนเอง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

26 

 ในการอ่านนนั ผูส้อนควรมีหลกัยึดเพือว่าจะไดด้าํเนินการสอนไปอย่างถูกตอ้งตาม 

ความมุ่งหมายในการสอนอ่าน ผะอบ โปษกฤษณะ (2537: 111-112) กล่าวถึงหลกัสาํคญัในการอ่าน
จบัใจความสรุปไดด้งันี 

 1.  หนงัสือต่าง ๆ ยอ่มมีสารบญัเป็นโครงเรือง ดงันนั ควรอ่านสารบญัให้ละเอียด
เสียก่อนเท่ากบัไดท้ราบโครงเรืองอยา่งยอ่ ๆ อยูแ่ลว้ แลว้เกบ็ใจความสาํคญัเฉพาะตอนทีตอ้งการ 

 2.  ตอ้งจบัใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ให้ได ้ ซึงจะอยูต่อนตน้หรือตอนทา้ยของ
แต่ละยอ่หนา้ 

 3.  เมือไดป้ระโยคใจความสาํคญัแลว้ จะเขียนไวเ้ป็นประโยค ๆ เพือเป็นกุญแจไข
ความสาํคญัต่อไป แลว้จึงจบัใจความสาํคญั แยกใจความสาํคญัออกจากพลความ 

 4.  นาํใจความสาํคญัมาเรียบเรียงเป็นสาํนวนของตนเอง 

 5.  ขอ้สาํคญัในการอ่านเพือจบัใจความสาํคญันี ผูส้อนควรจะไดรู้้ก่อนว่า จะอ่านอะไร
เรืองแบบไหน และตอ้งการจะไปทาํอะไร อ่านเพือให้รู้หรือตอ้งการคน้ควา้หาหลกัฐานความ
ประสงคใ์นการอ่านเป็นขอ้สาํคญัทีจะคาํนึงถึง เมือตอ้งการบนัทึกขอ้ความสาํคญัทีอ่าน 

 สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์ (2537: 89) ไดก้ล่าวถึงทกัษะในการฝึกการอ่านจบัใจความว่า 
การคน้หาใจความสําคญัทีมีอยู่ในขอ้ความแต่ละตอนของเรืองทีอ่าน คน้หาส่วนปลีกย่อยทีให ้

ความรู้ สังเกตการณ์ทีเรียงลาํดบั ให้รู้จกัทาํนายผล คน้หาถอ้ยคาํหรือประโยคทีให้ความรู้สึก 

ประทบัใจ เกิดอารมณ์ร่วมกบัผูเ้ขียน ติดตามทิศทางการดาํเนินเรือง หาขอ้ความตามการใช ้

ประโยชน์ ใหรู้้จกัสรุปเรืองทีอ่าน วิเคราะห์โครงสร้างระหว่างการอ่าน ศึกษารูปแบบของหนงัสือ 

หรือเรืองทีอ่านรู้จกั  

 ดงันนั แนวการจดัการเรียนการสอนการจบัใจความ ครูควรมีการวางแผนการจดั      
การเรียนการสอนอ่านจบัใจความใหเ้หมาะสมกบัเนือหาทีใหน้กัเรียนอ่านตามวุฒิภาวะ และความ
สนใจของ นกัเรียน ใชว้ิธีการทีหลากหลายโดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั เพือส่งเสริมให้นกัเรียนมี
นิสยัรักการอ่าน ควรจดัทาํสือการเรียนการสอน ซึงอาจจะเป็นชุดพฒันาการอ่านทีเหมาะสม  

 1.  ขนัการเตรียมความพร้อมในการอ่าน มีขนัตอนดงันี  

  1.1  ใหน้กัเรียนฝึกการใชท่้าทางและปฏิบติัตนในการอ่านในใจอยา่งถูกตอ้งโดยให ้

นกัเรียนอ่านเอกสารทีนาํมา และคอยสงัเกตท่าทางการปฏิบติัตนในการอ่านทีถูกตอ้ง  

  1.2 ให้นักเรียนฝึกอ่านแบบเคลือนสายตาตามแนวขวางและแนวนอน  โดยใช ้  
อกัษรเดียว คาํเดียว กลุ่มอกัษร และคาํทีมีความหมายเดียวกนักบัคาํทีกาํหนด โดยเปรียบเทียบเวลา          
ในการอ่านแต่ละเทียวและตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง  
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  1.3 ให้นักเรียนฝึกจาํคาํต่าง ๆ ซึงเป็นการฝึกขนัพืนฐานในการอ่านจบัใจความ     

ทาํใหน้กัเรียนสามารถบอกความหมายของคาํทีหลากหลายมากขึน  

  1.4 ใหน้กัเรียนฝึกอ่านเป็นวลี เพือเก็บหน่วยความคิด แลว้รวบรวมหน่วยความคิด
เหล่านนัเป็นความเขา้ใจเรืองทีอ่าน  

  1.5  ให้นักเรียนฝึกอ่านแบบเจาะจง เป็นการฝึกทกัษะในการกวาดสายตาใน        
การอ่านบรรทดัอยา่งรวดเร็ว เพือคน้หาคาํตอบ ตาํแหน่ง ความหมายของคาํ ขอ้สรุป หรือขอ้เทจ็จริง 

เฉพาะอยา่ง  

  1.6  ให้นกัเรียนฝึกอ่านขา้มคาํ โดยการขา้มคาํ วลีทีไม่สาํคญัและอ่านเฉพาะวลี
ประโยคทีสาํคญั เพืออ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและจบัใจความสาํคญัได ้ 

 2.  ขนัการอ่านสร้างคาํศพัท ์ การรู้คาํศพัทท์าํให้อ่านเรืองและเขียนเรืองไดดี้ มีวิธี      
การฝึก ดงันี  
  2.1  ให้นกัเรียนฝึกการใชบ้ริบท ซึงไดแ้ก่ คาํ หรือขอ้ความแวดลอ้มเพือใหเ้ขา้ใจ
ความหมาย  

  2.2  ใหน้กัเรียนฝึกการใชร่้องรอยทีเห็นได ้เช่น รูปภาพ เครืองหมาย สัญลกัษณ์ทีจะ
ช่วยใหรู้้ความหมายของเรืองทีอ่านไดง่้ายขึน  

  2.3  ให้นักเรียนฝึกการหาความหมายจากส่วนของคาํ  คาํทีเป็นคาํประสม               

ถา้นกัเรียนรู้ความหมายของคาํหนึงก็จะสามารถเชือมโยงไปสู่ความหมายของอีกคาํหนึงได ้การฝึก
สังเกตคาํที มีส่วนของคาํประสมกนัอยู ่จะทาํใหส้ร้างคาํศพัท ์และรู้ความหมายของคาํศพัทม์ากขึน  

  2.4  ให้นกัเรียนฝึกหาคาํทีมีหลายความหมาย คาํบางคาํเขียนเหมือนกนัออกเสียง
เหมือนกนัแต่ความหมายต่างกนั แลว้แต่ว่าจะนาํไปประกอบกบัคาํใด การฝึกหาคาํทีมีหลาย 

ความหมาย มารวบรวมไวจ้ะทาํใหส้ร้างคาํศพัทไ์ดม้าก และเป็นประโยชน์ต่อการอ่านจบัใจความ  

  2.5  ฝึกให้นักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม เพราะพจนานุกรมช่วยให้รู้
ความหมายของคาํ ทีมาของคาํ ชนิดของคาํ การสะกด การออกเสียง ดงันนัการเปิดพจนานุกรม   

เป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิในการอ่านเพือใหเ้กิดความมนัใจในการใชภ้าษาไทยมากยงิขึน  

  2.6  ฝึกใหน้กัเรียนจดบนัทึกและรวบรวมคาํทีไดศึ้กษาจะช่วยใหรู้้จกัคาํหลากหลาย 

และรู้ความหมายของศพัทม์ากขึนซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการอ่าน  

  2.7  การวดัผลประเมินผล ใชว้ิธีการวดัผล จากความสนใจในการอ่าน และกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีนกัเรียนไดฝึ้กตามลาํดบัชนั    
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2.5.องค์ประกอบทคีวรคาํนึงในการสอนอ่าน   

 องคป์ระกอบในการสอนอ่านมีสิงทีตอ้งคาํนึงถึง  ดงัที บนัลือ พฤกษตะวนั (2532: 27)

ไดก้ล่าวไวว้า่มีอยู ่5 ประการดงัต่อไปนี คือ  

 . ความพร้อมทางร่ายกาย ไดแ้ก่ รูปร่าง ขนาด ส่วนสูง นาํหนกั ซึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเจริญเติบโตของร่างกาย โดยทีกรมอนามยัโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข กาํหนดเกณฑเ์ฉลีย 

ไว ้ นอกจากนียงัเนน้ถึงการใชส้ายตา  หู  ความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนือ  มีการทรงตวั            

มีความสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาทีจะจบัประคองใชมื้อลากเสน้เขียนตวัอกัษรและอืน ๆ 

 2. ความพร้อมทางสมอง ไดแ้ก่ ความสามารถในการจาํ การตีความ และการแปลความ 

การอธิบายงานทีตนทาํงานทีเพือนทาํ เล่าเรืองราวของตนและผูอื้นไดดี้ เป็นตน้  

 3. ความพร้อมทางอารมณ์ และสังคม ไดแ้ก่ การมีอารมณ์ร่วมสนุกสนาน การรู้จกั 

ระงบัอารมณ์ เล่นรวมกบัเพือน ไม่แยง่ของเพือน รู้จกัหยบิยมืหรือแบ่งปันของใช ้ ช่วยเหลือเพือน 

และอืน ๆ  

 . ความพร้อมทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การมีสมาธิในการฟังนิทาน หรือเรืองราว มีความ
มนัใจในตนเอง กลา้แสดงออก นาํกลุ่ม รู้จกัลาํดบัเหตุการณ์ในนิทาน และอืน ๆ  

 5. ความพร้อมทางพืนฐานประสบการณ์ ไดแ้ก่ การใชภ้าษาพดู การตอบคาํถาม การมี
ความรู้เกียวกบัสภาพแวดลอ้มใกลต้วัและอืน ๆ  
 

2.6.จิตวทิยาการอ่าน 
 ในการอ่านนนัเกียวขอ้งกบักระบวนการ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการกลไก และ

กระบวนการรับรู้  ซึง สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์(2537: 66-72) กล่าวไว ้สรุปไดด้งันี 

 1.  กระบวนการกลไก หมายถึง กระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของอวยัวะ    
ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบั ตา หู และสมองตา จะจาํแนกสิงทีมองเห็นแลว้ส่งไปสมองเพือแปลความ
ผูอ่้านจะอ่านเร็ว อ่านชา้หรือมีปัญหาในการอ่านก็ขึนอยูก่บัการเคลือนสายตา (Eye Movement)    
การมองยอ้นกลบั (Regression) และการกวาดสายตา (Back Sweep)ในแต่ละบรรทดั การพฒันา  
การเคลือนสายตาจึงเป็นสิงสาํคญั หู เป็นอวยัวะรับฟังเสียงหรือไดย้ินเสียง หากมีอาการผิดปกติ    
จนไม่อาจสามารถแยกได้ว่าเป็นเสียงอะไร หรือไม่ได้ยินเสียงก็จะมีผลกระทบต่อการพูด และ      
การอ่านสมอง ซึงเป็นตวัควบคุมการทาํงาน ทาํหนา้ทีรับรู้ แปลความหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 

 2. กระบวนการรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของสมองมี          
3 ระดบัขนั ไดแ้ก่ 

  ขนัที 1  การรับรู้สัญลกัษณ์ คือ การทีตารับรู้หรือหูไดย้นิ 
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  ขนัที 2  การทาํความเขา้ใจความหมายของคาํทีไดย้นิหรือไดเ้ห็น 

  ขนัที 3  เป็นการสร้างมโนทศัน์ โดยสรุปรวมความหมายทีไดอ่้าน และความรู้สึก 

 กล่าวโดยสรุป จิตวิทยาการอ่านเกียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานทีสัมพนัธ์และ
ต่อเนืองกนัระหวา่งกระบวนการกลไกกบักระบวนการรับรู้ เริมจากการสมัผสั โดยใชส้ายตารับภาพ 

หู รับเสียง สมองรับรู้ และการเขา้ใจความหมาย 
 

3.ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
(Social Cognitive Learning Theory) 

 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา เป็นทฤษฎีของศาสตราจารย ์ Bandura แห่ง
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา Bandura มีความเชือว่าการเรียนรู้ของ
มนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ  จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกต
วา่ “การเรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ“การเลียนแบบ” และเนืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบั
สิงแวดลอ้มทีอยูร่อบ ๆ ตวัอยูเ่สมอ Bandura อธิบายว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
และสิงแวดลอ้มในสังคม ซึงทงัผูเ้รียนและสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั Bandura จึงเปลียน
ชือทฤษฎีการเรียนรู้ของท่านว่า การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) แต่ต่อมาได้
เปลียนเป็น การเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) อีกครังหนึง  

ทงันีเนืองจาก Bandura พบจากการทดลองว่า สาเหตุทีสาํคญัอยา่งหนึงในการเรียนรู้
ดว้ยการสังเกต คือ ผูเ้รียนจะตอ้งเลือกสังเกตสิงทีตอ้งการเรียนรู้โดยเฉพาะ และสิงสาํคญัอีกอยา่ง
หนึงก็คือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีการเขา้รหัส (Encoding) ในความทรงจาํระยะยาวได้อย่างถูกตอ้ง 
นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งสามารถทีจะประเมินไดว้่าตนเลียนแบบไดดี้หรือไม่ดีอย่างไร และจะตอ้ง
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดด้ว้ย (Metacognitive)  

Bandura จึงสรุปว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือ
พุทธิปัญญา (Cognitive Processes) การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational 

Learning หรือ Modeling)  
Bandura มีความเห็นว่าทงัสิงแวดลอ้ม และตวัผูเ้รียนมีความสาํคญัเท่าๆ กนัโดยกล่าว

ว่า คนเรามีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัสิงแวดลอ้มทีอยู่รอบ ๆ ตวัเราอยู่เสมอการเรียนรู้เกิดจาก
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและสิงแวดลอ้ม ซึงทงัผูเ้รียนและสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั 

พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการ
เลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) สําหรับตวัแบบไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตวัแบบทีมีชีวิตเท่านัน แต่
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อาจจะเป็นตวัสัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบทีเห็นในโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพ
การ์ตูนหนงัสือกไ็ด ้

 นอกจากนีคาํบอกเล่าดว้ยคาํพดูหรือขอ้มูลทีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็เป็นตวัแบบได ้

การเรียนรู้โดยการสังเกตไม่ใช่การลอกแบบจากสิงทีสังเกตโดยผูเ้รียนไม่คิด คุณสมบติัของผูเ้รียน 
มีความสาํคญั เช่น ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถทีจะรับรู้สิงเร้า และสามารถสร้างรหสัหรือกาํหนด
สญัลกัษณ์ของสิงทีสงัเกตเกบ็ไวใ้นความจาํระยะยาว และสามารถเรียกใชใ้นขณะทีผูส้ังเกตตอ้งการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ Bandura ไดเ้ริมทาํการวิจยัเกียวกบัการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือ  
การเลียนแบบ ตงัแต่ปี พ.ศ.2403 เป็นตน้มา ไดท้าํการวิจยัเป็นโครงการระยะยาว และไดท้าํการ
พิสูจน์สมมติฐานทีตงัไวที้ละอยา่ง โดยใชก้ลุ่มทดลองและควบคุมอยา่งละเอียด และเป็นขนัตอน 

ต่อไปนีเป็นตวัอย่างของการวิจยัที Bandura และผูร่้วมงานเกียวกบัการเรียนรู้โดยการสังเกต
ผลการวิจยัทีได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยาเป็นอนัมาก  และมีผูน้ําไปทาํงานวิจยัโดยใช้
สถานการณ์แตกต่างไป ผลทีไดรั้บสนับสนุนขอ้สรุปของ Bandura เกียวกบัการเรียนรู้โดยการ
สังเกต การทดลองอนัแรก  

ทงันี Bandura และ Ross& Ross ทดลองแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว และการสังเกต 
Bandura และผูร่้วมงานไดแ้บ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึงให้เห็นตวัอยา่งจาก ตวัแบบทีมีชีวิต 
แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว เด็กกลุ่มทีสองมีตวัแบบทีไม่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว และเด็กกลุ่มทีสาม
ไม่มีตวัแบบแสดงพฤติกรรมใหดู้เป็นตวัอยา่ง ในกลุ่มมีตวัแบบแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวการทดลอง
เริมดว้ยเด็กและตวัแบบเล่นตุ๊กตา (Tinker Toys) สักครู่หนึงประมาณ 1-10 นาที ตวัแบบลุกขึนต่อย 
เตะ ทุบ ตุก๊ตาทีทาํดว้ยยางแลว้เป่าลม ฉะนนัตุก๊ตาจึงทนการเตะต่อยหรือแมว้า่จะนงัทบัหรือยนืกไ็ม่
แตก สาํหรับเด็กกลุ่มทีสอง เด็กเล่นตุ๊กตาใกล ้ๆ กบัตวัแบบ แต่ตวัแบบไม่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว
ใหดู้เป็นตวัอยา่ง เดก็กลุ่มทีสามเล่นตุก๊ตาโดยไม่มีตวัแบบ หลงัจากเล่นตุก๊ตาแลว้แมผู้ท้ดลองพาเดก็
ไปดูหอ้งทีมีตุ๊กตาทีน่าเล่นมากกว่า แต่บอกว่าหา้มจบัตุ๊กตา เพือจะใหเ้ด็กรู้สึกคบัขอ้งใจ เสร็จแลว้
นาํเด็กไปอีกห้องหนึงทีละคน ซึงมีตุ๊กตาหลายชนิดวางอยูแ่ละมีตุ๊กตายางทีเหมือนกบัตุ๊กตาทีตวั
แบบเตะต่อยและทุบรวมอยูด่ว้ย  

ผลการทดลองพบว่า เด็กทีอยู่ในกลุ่มทีมีตวัแบบแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวจะแสดง
พฤติกรรมกา้วร้าว เตะต่อยทุบ รวมทงันงัทบัตุ๊กตายางเหมือนกบัทีสังเกตจากตวัแบบแสดงและ
ค่าเฉลีย (Mean) ของพฤติกรรมกา้วร้าวทีแสดงโดยเด็กกลุ่มนีทงัหมดสูงกว่าค่าเฉลียของพฤติกรรม
กา้วร้าวของเดก็กลุ่มทีสองและกลุ่มทีสาม 

การทดลองทีสองก็เป็นการทดลองของBandura และ Ross& Ross วิธีการทดลอง
เหมือนกบัการทดลองทีหนึงแต่ใชภ้าพยนตร์แทนของจริง โดยกลุ่มหนึงดูภาพยนตร์ทีตวัแบบ 
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แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว อีกกลุ่มหนึง  ดูภาพยนตร์ทีตวัแบบไม่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว ผลของการ
ทดลองทีไดเ้หมือนกบัการทดลองทีหนึง คือ เด็กทีดูภาพยนตร์ทีมีตวัแบบแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว 

จะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวมากกว่าเด็กทีอยู่ในกลุ่มทีดูภาพยนตร์ทีตวัแบบไม่แสดงพฤติกรรมที
กา้วร้าว  

 Bundura & Menlove ไดศึ้กษาเกียวกบัเด็ก  ซึงมีความกลวัสัตวเ์ลียง เช่น สุนขั 

จนกระทงัพยายามหลีกเลียงหรือไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัสัตวเ์ลียง Bundura & Menlove ไดใ้ห้เด็ก    
กลุ่มหนึงทีมีความกลวัสุนขัไดส้ังเกตตวัแบบทีไม่กลวัสุนขั และสามารถจะเล่นกบัสุนขัไดอ้ย่าง
สนุก โดยเริมจากการค่อย ๆ ให้ตวัแบบเล่น แตะ และพูดกบัสุนัขทีอยู่ในกรงจนกระทงัในทีสุด    
ตวัแบบเขา้ไปอยู่ในกรงสุนขั ผลของการทดลองปรากฏว่าหลงัจากสังเกตตวัแบบทีไม่กลวัสุนขั   

เด็กจะกลา้เล่นกบัสุนัขโดยไม่กลวั หรือพฤติกรรมของเด็กทีกลา้ทีจะเล่นกบัสุนัขเพิมขึนและ
พฤติกรรมทีแสดงว่ากลวัสุนัขจะลดน้อยไป การทดลองของ Bandura ทีเกียวกบัการเรียนรู้โดย        
การสังเกตหรือเลียนแบบมีผูน้าํไปทาํซาํ ปรากฏผลการทดลองเหมือนกบั Bundura ไดรั้บ 

นอกจากนี       มีนกัจิตวิทยาหลายท่านไดใ้ชแ้บบการเรียนรู้ โดยวิธีการสังเกตในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆความคิดพนืฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา  

 1. Bundura ไดใ้ห้ความสาํคญัของการปฏิสัมพนัธ์ของอินทรียแ์ละสิงแวดลอ้ม และ     
ถือวา่การเรียนรู้กเ็ป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและสิงแวดลอ้ม โดยผูเ้รียนและสิงแวดลอ้ม
มีอิทธิพลต่อกนัและกนั  Bundura  ไดถื้อว่าทงับุคคลทีตอ้งการจะเรียนรู้และสิงแวดลอ้มเป็นสาเหตุ  
ของพฤติกรรมและไดอ้ธิบายการปฏิสัมพนัธ์ดงันี B = พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงของบุคคล          
P = บุคคล (ตวัแปรทีเกิดจากผูเ้รียน เช่น ความคาดหวงัของผูเ้รียน เป็นตน้) และ E = สิงแวดลอ้ม  

 2.  Bundura ได้ให้ความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระทํา 
(Performance) ถือวา่ความแตกต่างนีสาํคญัมาก เพราะคนอาจจะเรียนรู้อะไรหลายอยา่งแต่ไม่กระทาํ 
เป็นตน้วา่นกัศึกษาทุกคนทีกาํลงัอ่านเอกสารประกอบการสอนนีคงจะทราบวา่  การโกงในการสอบ
นัน มีพฤติกรรมอย่างไร แต่นักศึกษาเพียงน้อยคนทีจะทาํการโกงจริงๆ Bundura ได้สรุปว่า
พฤติกรรมของมนุษยอ์าจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

  2.1 พฤติกรรมสนองตอบทีเกิดจากการเรียนรู้ ผูซึ้งแสดงออกหรือกระทาํสมาํเสมอ 

  2.2  พฤติกรรมทีเรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทาํ 
  2.3  พฤติกรรมทีไม่เคยแสดงออกทางการกระทาํ เพราะไม่เคยเรียนรู้จริง ๆ  

 3.  Bundura ไม่เชือว่าพฤติกรรมทีเกิดขึนจะคงตวัอยู่เสมอ ทงันีเพราะสิงแวดลอ้ม
เปลียนแปลงอยูเ่สมอ และทงัสิงแวดลอ้มและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึงกนัและกนั ตวัอยา่งเช่น เดก็ทีมี
พฤติกรรมกา้วร้าวก็คาดหวงัว่าผูอื้นจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่อตนดว้ย ความหวงันีก็ส่งเสริมให้
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เด็กแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว และผลพวงก็คือว่าเด็กอืน (แมว้่าจะไม่กา้วร้าว) ก็จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองแบบกา้วร้าวดว้ย และเป็นเหตุให้เด็กทีมีพฤติกรรมกา้วร้าวยิงแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว
มากยงิขึน ซึงเป็นการยาํความคาดหวงัของตน Bundura  สรุปว่า “เด็กทีมีพฤติกรรมกา้วร้าวจะสร้าง
บรรยากาศกา้วร้าวรอบ ๆ ตวั จึงทาํให้เด็กอืนทีมีพฤติกรรมอ่อนโยนไม่กา้วร้าวแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองกา้วร้าว เพราะเป็นการแสดงพฤติกรรมต่อสิงแวดลอ้มทีกา้วร้าว”  

 ขนัของการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบ Bundura  กล่าวว่า การเรียนรู้ทาง
สังคมดว้ยการรู้คิดจากการเลียนแบบมี 2 ขนั คือ ขนัแรก เป็นขนัการไดรั้บมาซึงการเรียนรู้ 
(Acquisition) ทาํใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมได ้และขนัทีสอง เรียกวา่ขนัการกระทาํ (Performance) 

ซึงอาจจะกระทาํหรือไม่กระทาํกไ็ด ้ 

 การรับมาซึงการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) ความ
ใส่ใจทีเลือกสิงเร้ามีบทบาทสาํคญัในการเลือกตวัแบบสาํหรับขนัการกระทาํ (Performance) นนั
ขึนอยู่กบัผูเ้รียน เช่น ความสามารถทางดา้นร่างกาย ทกัษะต่างๆ รวมทงัความคาดหวงัทีจะไดรั้บ
แรงเสริมซึงเป็นแรงจูงใจกระบวนการทีสําคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกต  Bundura ไดอ้ธิบาย
กระบวนการทีสาํคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตวัแบบวา่มีทงัหมด 4 อยา่ง คือ  

 1.  กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention)  

 2.  กระบวนการจดจาํ (Retention)  

 3.  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction)  

 4.  กระบวนการการจูงใจ (Motivation) 

 กระบวนการความเอาใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นสิงสําคญัมาก         
ถา้ผูเ้รียนไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึน ดงันัน      
การเรียนรู้แบบนีความใส่ใจจึงเป็นสิงแรกทีผูเ้รียนจะตอ้งมี Bundura กล่าวว่าผูเ้รียนจะตอ้งรับรู้
ส่วนประกอบทีสําคญัของพฤติกรรมของผูที้เป็นตวัแบบ องคป์ระกอบทีสําคญัของตวัแบบทีมี
อิทธิพลต่อความใส่ใจของผูเ้รียนมีหลายอยา่ง เช่น เป็นผูที้มีเกียรติสูง (High Status) มีความสามารถ
สูง (High Competence) หนา้ตาดี รวมทงัการแต่งตวั การมีอาํนาจทีจะให้รางวลัหรือลงโทษ 

คุณลกัษณะของผูเ้รียนก็มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการใส่ใจ ตวัอย่างเช่น วยัของผูเ้รียน 
ความสามารถทางดา้นพุทธิปัญญา ทกัษะทางการใชมื้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทงัตวัแปร
ทางบุคลิกภาพของผูเ้รียน เช่น ความรู้สึกว่าตนนนัมีค่า (Self-Esteem) ความตอ้งการและทศันคติ
ของผูเ้รียน ตวัแปรเหล่านีมกัจะเป็นสิงจาํกดัขอบเขตของการเรียนรู้โดยการสังเกต ตวัอย่างเช่น      
ถา้ครูตอ้งการใหเ้ด็กวยัอนุบาลเขียนพยญัชนะไทยทียาก ๆ เช่น ฆ ม โดยพยายามแสดงการเขียนให้
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ดูเป็นตวัอยา่ง ทกัษะการใชก้ลา้มเนือในการเคลือนไหวของเด็กวยัอนุบาลยงัไม่พร้อมฉะนนัเด็กวยั
อนุบาลบางคนจะเขียนหนงัสือตามทีครูคาดหวงัไม่ได ้ 

 กระบวนการจดจาํ (Retention Process) Bundura อธิบายว่า การทีผูเ้รียนหรือผูส้ังเกต
สามารถทีจะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบไดก้็เป็นเพราะผูเ้รียนบนัทึกสิงทีตน
สังเกตจากตวัแบบไวใ้นความจาํระยะยาว Bandura พบว่าผูส้ังเกตทีสามารถอธิบายพฤติกรรม หรือ
การกระทาํของตวัแบบดว้ยคาํพดู หรือสามารถมีภาพพจน์สิงทีตนสังเกตไวใ้นใจจะเป็นผูที้สามารถ
จดจาํสิงทีเรียนรู้โดยการสงัเกตไดดี้กวา่ผูที้เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือทาํงานอืนในขณะทีดูตวัแบบไปดว้ย 

สรุปแลว้ผูส้ังเกตทีสามารถระลึกถึงสิงทีสังเกตเป็นภาพพจน์ในใจ (Visual Imagery) และสามารถ
เขา้รหสัดว้ยคาํพูดหรือถอ้ยคาํ (Verbal Coding) จะเป็นผูที้สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจาก
ตวัแบบไดแ้มว้า่เวลาจะผา่นไปนาน ๆ และนอกจากนีถา้ผูส้ังเกตหรือ ผูเ้รียนมีโอกาสทีจะไดเ้ห็นตวั
แบบแสดงสิงทีจะตอ้งเรียนรู้ซาํกจ็ะเป็นการช่วยความจาํใหดี้ยงิขึน 

 กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ (Reproduction Process) กระบวนการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบเป็นกระบวนการทีผูเ้รียน แปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ (Visual 

Image) หรือสิงทีจาํไวเ้ป็นการเขา้รหัสเป็นถอ้ยคาํ (Verbal Coding) ในทีสุดแสดงออกมาเป็น       
การกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ ปัจจยัทีสาํคญัของกระบวนการนีคือ ความพร้อม
ทางดา้นร่างกายและทกัษะทีจาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการเลียนแบบของผูเ้รียน ถา้หากผูเ้รียนไม่มีความ
พร้อมก็จะไม่สามารถทีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบไดบ้นัดูรา กล่าวว่าการเรียนรู้โดยการสังเกต
หรือการเลียนแบบไม่ใช่เป็นพฤติกรรมทีลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา การเรียนรู้โดยการสังเกต
ประกอบดว้ยกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Process) และความพร้อมทางดา้นร่างกาย
ของผูเ้รียน ฉะนนัในขนัการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) ของแต่ละบุคคล        
จึงแตกต่างกันไปผูเ้รียนบางคนก็อาจจะทาํได้ดีกว่าตวัแบบทีตนสังเกต หรือบางคนก็สามารถ
เลียนแบบไดเ้หมือนมาก บางคนก็อาจจะทาํไดไ้ม่เหมือนกบัตวัแบบเพียงแต่คลา้ยคลึงกบัตวัแบบ    
มีบางส่วนเหมือนบางส่วนไม่เหมือนกบัตวัแบบ และผูเ้รียนบางคนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรม
เหมือนตวัแบบ ฉะนนั บนัดูราจึงใหค้าํแนะนาํแก่ ผูที้มีหนา้ทีเป็นตวัแบบ เช่นผูป้กครองหรือครูควร
ใชผ้ลยอ้นกลบัทีตอ้งตรวจสอบแกไ้ข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็นการช่วยเหลือใหผู้เ้รียน
หรือผูส้ังเกตมีโอกาสทบทวนในใจว่าการแสดงพฤติกรรมของตวัแบบมีอะไรบา้ง และพยายาม
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) Bundura อธิบายว่า แรงจูงใจของผูเ้รียนทีจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบทีตนสังเกต เนืองมาจากความคาดหวงัว่า การเลียนแบบจะนาํ
ประโยชน์มาใช ้เช่น การไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลั หรืออาจจะนาํประโยชน์บางสิงบางอยา่งมาให ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

34 

รวมทงัการคิดว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะทาํให้ตนหลีกเลียงปัญหาได ้ ในห้องเรียน
เวลาครูใหร้างวลัหรือลงโทษพฤติกรรมของนกัเรียน คนใดคนหนึงนกัเรียนทงัห้องก็จะเรียนรู้โดย
การสังเกตและเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม เวลานกัเรียนแสดง
ความประพฤติดี เช่น นกัเรียนคนหนึงทาํการบา้นเรียบร้อยถูกตอ้งแลว้ไดรั้บรางวลัชมเชยจากครู  

หรือใหสิ้ทธิพิเศษก็จะเป็นตวัแบบใหแ้ก่นกัเรียนคนอืน ๆ พยายามทาํการบา้นมาส่งครูใหเ้รียบร้อย 

เพราะมีความคาดหวงัว่าคงจะไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลับา้ง ในทางตรงขา้มถา้นกัเรียนคนหนึง   
ถูกทาํโทษเนืองจากเอาของมารับประทานในหอ้งเรียน ก็จะเป็นตวัแบบของพฤติกรรม ทีนกัเรียน
ทงัชนัจะไม่ปฏิบติัตามแมว้า่บนัดูราจะกล่าวถึงความสาํคญัของแรงเสริมบวกว่ามีผลต่อพฤติกรรมที
ผูเ้รียนเลียนแบบตัวแบบแต่ความหมายของความสําคญัของแรงเสริมนันแตกต่างกันกับของ      
Skinner ในทฤษฎีการวางเงือนไขแบบโอเปอแรนท ์(Operant Conditioning) แรงเสริมในทฤษฎีการ
เรียนรู้ในการสงัเกตเป็นแรงจูงใจทีจะทาํใหผู้ส้ังเกตแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ  แต่แรงเสริมใน
ทฤษฎีการวางเงือนไขแบบโอเปอแรนทน์ัน แรงเสริมเป็นตวัทีจะทาํให้ความถีของพฤติกรรมที
อินทรียไ์ดแ้สดงออกอยูแ่ลว้ใหมี้เพมิขึน อีกประการหนึงในทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ย        การสังเกตถือ
วา่ความคาดหวงัของผูเ้รียนทีจะไดรั้บรางวลัหรือผลประโยชน์จากพฤติกรรมทีแสดงเหมือนเป็นตวั
แบบ เป็นแรงจูงใจทีทาํใหผู้ส้งัเกตแสดงออก แต่สาํหรับการวางเงือนไขแบบโอเปอแรนท ์แรงเสริม
เป็นสิงทีมาจากภายนอกจะเป็นอะไรกไ็ดไ้ม่เกียวกบัตวัของผูเ้รียน  
 

3.1.ปัจจัยทสํีาคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกต  
 1.  ผูเ้รียนจะตอ้งมีความใส่ใจ (Attention) ทีจะสังเกตตวัแบบ ไม่ว่าเป็นการแสดงโดย

ตวัแบบจริงหรือตวัแบบสัญลกัษณ์ ถา้เป็นการอธิบายดว้ยคาํพูดผูเ้รียนก็ตอ้งตงัใจฟังและถา้จะตอ้ง
อ่านคาํอธิบายกจ็ะตอ้งมีความตงัใจทีจะอ่าน  

 2.  ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้รหสัหรือบนัทึกสิงทีสงัเกตหรือสิงทีรับรู้ไวใ้นความจาํระยะยาว  

 3.  ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ และควรจะทาํซาํเพือจะให้
จาํได ้ 

 4.  ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใชเ้กณฑ ์(Criteria) ทีตงัขึน
ดว้ยตนเองหรือโดยบุคคลอืน  
 

3.2.ความสําคญัของการควบคุมกจิกรรมการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Regulation)  

 ความสามารถทีจะควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยการทีเขา้ใจถึงผลทีเกิด
ตามมาของพฤติกรรม (Consequences) มีความสาํคญัมาก Bandura กล่าวว่า ถา้ผลทีเกิดตามมาของ
พฤติกรรมของผูเ้รียนคือรางวลั ผูเ้รียนก็จะมีความพอใจในพฤติกรรมของตนเอง แต่ถา้ผลทีตามมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

35 

เป็นการลงโทษก็จะก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ ทงัความพอใจหรือไม่พอใจมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
มาตรฐานของพฤติกรรมทีผูแ้สดงพฤติกรรมไดต้งัไว ้ ผลของการวิจยัเกียวกบัการตงัมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ทีจะประเมินพฤติกรรมของตนเองพบว่าเด็กทีอยู่ในกลุ่มทีมีตวัแบบ ซึงตงัเกณฑ์หรือ
มาตรฐานของพฤติกรรมทีตาํจะเป็นเด็กทีไม่พยายามทีจะทาํให้ดีขึน เพียงแต่ทาํพอไปไดต้ามที       
ตวัแบบได้กาํหนดไวเ้ท่านัน ส่วนเด็กทีอยู่ในกลุ่มทีมีตวัแบบทีตงัเกณฑ์หรือมาตรฐานของ
พฤติกรรมไวสู้ง จะมีความพยายามเพือจะพิสูจน์ว่าตนเองทาํได ้ อยา่งไรก็ตามแมว้่าการตงัเกณฑ์
ของพฤติกรรมไวสู้งจะเป็นสิงทีดีก็ตาม ผูต้งัเกณฑจ์ะตอ้งคาํนึงว่าจะตอ้งเป็นเกณฑ์ทีผูเ้รียนจะ
สามารถจะทาํไดเ้หมือนจริง (Realistic) เพราะถา้ตงัเกณฑเ์กินความสามารถจริงของเด็ก เด็กก็จะ
ประสบความผดิหวงั มีความทอ้แทใ้จ ไม่พยายามทีจะประกอบพฤติกรรม  ในกรณีทีเกณฑที์ตงัไว้
สูงพอทีจะทา้ทายให้ผูเ้รียนพยายามประกอบพฤติกรรมถ้าผูเ้รียนทาํไดก้็จะเกิดความพอใจเป็นแรง
เสริมดว้ยตนเอง (Self-Reinforcement) และทาํให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจทีจะเรียนรู้  ความสาํคญัของ
แรงจูงใจของผูเ้รียนในการเรียนรู้โดยการสังเกต ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า แรงเสริมดว้ยตนเองเป็น  
ตวัแปรทีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจทีจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑข์องความสัมฤทธิผลทีตงัไว ้

บนัดูรา เชือว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตเกิดขึนในขนัการจดจาํ ในขนัการแสดงพฤติกรรมเหมือน 
ตวัแบบ ผูเ้รียนอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพียงบางส่วนของการเรียนรู้ในขนั
การเก็บจาํก็ได ้ฉะนนั ครูทีทราบความสาํคญัของแรงจูงใจของผูเ้รียนก็ควรจะสร้างสถานการณ์ใน
ห้องเรียนทีนกัเรียนสามารถจะประเมินพฤติกรรมของตนเองได้ โดยใชเ้กณฑข์องสัมฤทธิผลสูง  
แต่อยู่ในขอบเขตความสามารถของผูเ้รียน เพือผูเ้รียนจะไดป้ระสบความสาํเร็จและมีความพอใจ   
ซึงเป็นแรงเสริมดว้ยตนเองและเกิดมีแรงจูงใจทีจะเรียนรู้ต่อไป  

 สรุป การเรียนรู้พฤติกรรมสาํคญัต่าง ๆ ทงัทีเสริมสร้างสังคม (Prosocial Behavior) 

และพฤติกรรมทีเป็นภยัต่อสังคม (Antisocial Behavior) ไดเ้นน้ความสาํคญัของการเรียนรู้แบบ     
การสังเกตหรือเลียนแบบจากตวัแบบ ซึงอาจจะเป็นไดท้งัตวับุคคลจริง ๆ เช่น ครู เพือน หรือจาก
ภาพยนตร์โทรทศัน์ การ์ตูน หรือจากการอ่านจากหนงัสือได ้การเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบดว้ย 
2 ขนั คือ ขนัการรับมาซึงการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพทุธิปัญญา และขนัการกระทาํ ตวัแบบทีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมีทงัตวัแบบในชีวิตจริงและตวัแบบทีเป็นสัญลกัษณ์ เพราะฉะนนั
พฤติกรรมของผูใ้หญ่ในครอบครัว โรงเรียน สถาบนัการศึกษา และผูน้าํในสังคมประเทศชาติและ
ศิลปิน ดารา บุคคลสาธารณะ ยิงตอ้งตระหนกัในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพราะยอ่มมีผลต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนในสงัคมนนั ๆ 
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4.การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 

 วิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Methods) ประกอบดว้ย
เทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบทีใชก้นัอยูอ่ยา่งแพร่หลาย ซึงเป็นแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่าน 
เช่น Slavin, Johnson and Johnson, Kagan and Slavin เป็นตน้ การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ทุกเทคนิควิธีจะตอ้งเริมดว้ยการสอนของครูเสมอ ดงันนั ครูจะตอ้งสอนและ
ให้ความรู้แก่นักเรียนในสาระสําคัญต่าง ๆ  ซึงอาจนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีมี
ประสิทธิภาพของนกัการศึกษา หรือผลการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัวิธีสอนแบบต่าง ๆ มาปรับใชไ้ด ้ซึง
โดยสรุปแลว้การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ตอ้งประกอบดว้ย  1) ขนั 
การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ประกอบดว้ย  การทบทวน  ความรู้เดิม  ความรู้ใหม่ และให้หรือ
ปฏิบติัโดยครูเป็นผูแ้นะนาํ ทบทวนบทบาท หนา้ทีของสมาชิกในกลุ่ม  แนวทางการปฏิบติังานกลุ่ม
ทีประสบผลสาํเร็จ การคาํนวณคะแนนสอบย่อย  คะแนนพฒันาและคะแนนรวมของกลุ่ม  2) ขนั
การพฒันาความรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่ม ประกอบดว้ย การร่วมมือกนัเรียนรู้และฝึกปฏิบติั การอธิบาย
และช่วยเหลือเพือสมาชิกในการเรียนรู้ และ 3) ขนัวดัและประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบติังาน
กลุ่มประกอบดว้ย  ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปสาระความรู้ นักเรียนทาํแบบทดสอบย่อยเป็น
รายบุคคล ตรวจใหค้ะแนนการสอบยอ่ย  คาํนวณคะแนนพฒันาและตดัสินผลสัมฤทธิของกลุ่ม  การ
ประเมินผลการทาํงานกลุ่มและสมาชิก ขอ้แนะนาํในการพฒันาปรับปรุงการทาํงานกลุ่ม และให้
รางวลักลุ่มทีมีผลการเรียนรู้ดีเลิศ (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 109) 
 

4.1.ลกัษณะสําคญัของวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

 Ajose and Joyner  กล่าววา่ วิธีสอบแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นกระบวนการทีนกัเรียนที
มีความสามารถต่างกนัมารวมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ทาํงานร่วมกนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยที
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัดงันี 

 . การพึงพาอาศยักนั 

 . การมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด 

 . ความรับผดิชอบต่อการทาํงานกลุ่ม 

 . การใชท้กัษะทางสังคม 

 . การใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม 
 

4.2.เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ (Student Team-Achievement Division, STAD)  
 เทคนิคแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจดักลุ่ม

ผูเ้รียนทีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน โดยไม่คาํนึงถึงความสามารถทางการเรียนและเพศโดยทีครูจะทาํ
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การสอน หรือเสนอเนือหาสาระให้แก่นกัเรียนทงัชนัก่อนและมอบหมายให้ทงักลุ่มทาํงานทีไดรั้บ
มอบหมายตามวตัถุประสงค์ในแผนการสอน เมือสมาชิกกลุ่มช่วยกนัปฏิบติั และทาํแบบฝึกหัด 
หรือทบทวนเนือหาทีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ ครูจะให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบประมาณ 10-15 

นาที คะแนนทีได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึงเรียกว่ากลุ่มสัมฤทธิ 
(Achievement Division) 
4.3.ขันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 

  . ขนันาํหรือเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียน 

  .  บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ และความสําคญัของการเรียนรู้ในเรืองนันและ
ทบทวนวิธีร่วมมือกนัเรียนรู้ 

  .  เร้าความสนใจดว้ยการตงัคาํถามหรือสาธิต 

  .  ทบทวนความรู้เดิม หรือทกัษะเดิมทีเรียนไปแลว้ 

 . ขนัสอน  
  .  ใชเ้ทคนิควิธีสอนทีเหมาะสมเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละสาระ 

  .  กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเนน้ความเขา้ใจมากกวา่การจาํ 
  .  สาธิตทกัษะ กระบวนการ อธิบายความรู้ใหก้ระจ่าง พร้อมตวัอยา่งใหช้ดัเจน 

  .  ตรวจสอบความเขา้ใจ นกัเรียนทุกคนอยา่งทวัถึง 

  .  อธิบายคาํตอบ บอกสาเหตุทีทาํผดิและทบทวนวิธีทาํ 
  .  สอนเพิมเติมในเนือหาอืนเมือนกัเรียนเขา้ใจเรืองทีสอนไปแลว้ 

  .  ถามคาํถามหลายระดบัและถามใหท้วัถึงทุกคน 

 . ใหฝึ้กปฏิบติัโดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 
  .  ฝึกจากใบงานหรือกิจกรรมทีไดรั้บมอบหมาย 

  .  ฝึกจากแบบฝึกหดัทีกาํหนด 

  .  ถามคาํถามนกัเรียนเพือตรวจสอบความเขา้ใจ 

 . กิจกรรมกลุ่ม ใชเ้วลาประมาณ 1-2 คาบ 
  .  มอบหมายใบงาน กิจกรรม ใบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 2 ชุดต่อ 1 กลุ่ม 
ทบทวนวิธีการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน และการประเมินผลการทาํงานกลุ่ม 

  .  ทบทวนบทบาทหนา้ทีการปฏิบติัตนในการทาํงานกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม 

  .  คอยติดตามดูแลการปฏิบติังานกลุ่ม และปรับแกไ้ขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม 
ใหส้มาชิกทุกคนร่วมมือกนัเรียนรู้ช่วยเหลือกนัและกนั 

  .  ทาํขอ้สอบยอ่ยเป็นรายบุคคล 
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  .  ประเมินผลงานกลุ่มและการปฏิบติังานกลุ่ม 

  .  ครูตอ้งคอยเนน้ยาํเสมอวา่ นกัเรียนหรือสมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งแน่ใจวา่ สมาชิก
ทุกคนรู้และเขา้ใจอย่างทีตนเองรู้และเขา้ใจ งานทีให้ทาํยงัส่งไม่ได ้ถา้ทุกคนยงัทาํงานไม่สําเร็จ 
สมาชิกกลุ่มควรถามเพือนในกลุ่มถา้ไม่เขา้ใจ ไม่ควรอาย และใหส้มาชิกกลุ่มคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือ
แนะนาํเพือนดว้ยกนั ดว้ยความเตม็ใจ 
 

4.4.การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ  
 การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ (Student Teams-Achievement 

Devision หรือ STAD) กระบวนการสอนประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี 

 . การสอนของครู (Teach) 
 . การร่วมมือกนัเรียนรู้ (Team Study) 
 . การทดสอบความรู้ความเขา้ใจ (Test) 

 การให้รางวลักลุ่ม (Team Recognition) จากคะแนนรวมของกลุ่ม จากคะแนนพฒันา
ของแต่ละคนรวมกนัหารดว้ยจาํนวนสมาชิก 

 เทคนิค STAD จะตอ้งเริมตน้ทีการสอนของครูก่อนทุกครัง ซึงอาจใชเ้วลาในการสอน 
1-2 ครัง ในแต่ละหน่วยการเรียนตามความเหมาะสม จุดประสงค์คือนาํเสนอเนือหาสาระ หรือ
ทกัษะ เพือใหน้กัเรียนไดรู้้และเขา้ใจ  ส่วนสือการเรียนการสอนคือ แผนการจดัการเรียนรู้รวมทงัใบ
กิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ สําหรับนักเรียนและแบบทดสอบผลเป็นรายบุคคล รวมทังแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิการทาํงานกลุ่ม ของครู และแบบประเมินผลการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 
ขอ้แนะนาํทีสําคญัคือ ในขนัสอนครูควรดาํเนินกิจกรรมการสอนตามลาํดบัขนัตอน มีการสาธิต  
การยกตวัอยา่ง มีการอธิบายอย่างชดัเจน และฝึกปฏิบติัโดยครูคอยแนะนาํก่อนจดักลุ่มให้นกัเรียน
ปฏิบติังานร่วมมือกนัเรียนรู้ ดงันนั ในขนัสอน ครูอาจจะเลือกกระบวนการสอนทีมีประสิทธิภาพ  

 กิจกรรมร่วมมือกนัเรียนรู้ (Team Study)เป็นขนัตอนทีนกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบติัโดยมีเป้าหมายกลุ่มร่วมกนั นนัคือ ผลสัมฤทธิของกลุ่มมาจากค่าเฉลียของสมาชิกทุกคน
ร่วมกนั ความสาํเร็จของกลุ่มมาจากความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคน เวลาทีใชใ้นขนัตอนนี 1-2 

คาบ จุดประสงคเ์พือให้นักเรียนศึกษาและฝึกปฏิบติัร่วมกนัในกลุ่ม สือทีใชคื้อใบความรู้ ใบงาน 
หรือใบกิจกรรมและแบบเฉลยคาํตอบ ซึงแต่ละกลุ่มควรแจกให้อย่างละ 2 ชุด เท่านัน เพือให้มี    
การแบ่งปัน ช่วยเหลือกนัและกนั 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

39 

4.5.ข้อแนะนําในการปฏิบัติในการร่วมมือกนัเรียนรู้ทบีรรลุเป้าหมายของกลุ่มและประสบผลสําเร็จ 

 สมาชิกกลุ่มทุกคนทุกกลุ่มตอ้งรับผิดชอบต่อตนเองและต่อเพือนร่วมกลุ่ม โดยทีตอ้ง
แน่ใจว่าเพือนสมาชิกกลุ่มเขา้ใจในเรืองทีเรียนรู้ และปฏิบติัร่วมกนัอย่างแทจ้ริงก่อนร่วมกิจกรรม
อืนต่อไป โดยมีขนัตอนคือต้องให้ทุกคนเสนองานชุดแรกก่อน จากนันซักถามเพือนในกลุ่ม        
ก่อนจะถามครู เพือนสมาชิกกลุ่มควรตงัใจอธิบายใหก้นัและกนัอยา่งเตม็ใจ  ตลอดจนยอมรับฟังกนั      
การทดสอบความรู้ควรใช้เวลาประมาณครึง 20-30 นาที แต่ละครังให้ทุกคนทาํแบบทดสอบเอง   
การตรวจใหค้ะแนนของนกัเรียนใหช่้วยกนัตรวจ แลกตรวจกบัเพือน รวมคะแนนทดสอบแต่ละคน 
รวมคะแนนกลุ่มควรให้เสร็จและให้นักเรียนทราบกันต่อไป การยกย่องให้รางวลักลุ่มทีดีเลิศ       
ควรดาํเนินการในคาบถดัไป ถา้คาบนันไม่ทนั จากนันให้นกัเรียนช่วยคาํนวณคะแนนพฒันาของ  
แต่ละคน รวมคะแนนพฒันาของแต่ละกลุ่มเฉลียและให้รางวลักลุ่มทีไดค้ะแนนพฒันาเฉลียสูงสุด  
นอกจากนีครูควรให้นักเรียนบนัทึกคะแนนฐานและคะแนนพฒันาของแต่ละคนและของกลุ่ม      
ทุกครัง รวมทงัการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มของสมาชิกและของกลุ่มดว้ย 

  

5.แนวคดิและทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัจิตสาธารณะ 
 

5.1.ความหมายของจิตสาธารณะ 

 วิทยากร เชียงกลู (2521: 253-258) กล่าวว่า สิงทีทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนันนั เป็นคาํ   
ทีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งมาก เพราะครอบคลุมทงัสิงทีเป็นรูปธรรม อาทิ ทรัพยสิ์น หรือสิงของ 

สถานที พืนทีทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ หรือทีมนุษยช่์วยกนัสร้างขึน และสิงทีเป็นนามธรรม อาทิ 

อาํนาจ หรือสิทธิของชุมชน และเสรีภาพ ความเสมอภาค หนา้ทีพลเมือง และอาํนาจอธิปไตย การที
บุคคลในสงัคมมองเห็น หรือใหคุ้ณค่ากบัสิงทีเป็นเรืองของส่วนรวมไปในเชิงบวก คือ ใหคุ้ณค่ากบั
สิงนันสูง ก็จะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรม หรือแสดงออกต่อสิงดงักล่าวในรูปแบบทีเป็นที              
พึงปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในสังคม รวมทงัไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ปัจเจกชนและสังคมโดยรวม 

อนัจะช่วยใหส้งัคมมีความสงบสุข และร่มเยน็มากขึน ในทางกลบักนัหากว่าบุคคลมองเห็น หรือให้
คุณค่ากบัสิงทีเป็นเรืองของส่วนรวมนอ้ยหรือเป็นไปในเชิงลบ ผลทีเกิดขึนกย็อ่มเป็นไปตรงกนัขา้ม 

คือ อาจสร้างความเสียหาย หรือทาํลายความสงบสุข หรือสร้างความขดัแยง้หรือก่อใหเ้กิดปัญหาแก่
สังคมโดยรวมได ้

 ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14-15) ใชค้าํว่า  จิตสาํนึกต่อสาธารณะสมบติั และให้
ความหมายในเชิงพฤติกรรมไวว้่า คือ การใชส้าธารณสมบติัอยา่งรับผดิชอบ หรือการรับผดิชอบต่อ
สาธารณสมบติั ซึงมีนยัสองประการ ไดแ้ก่ 1) การรับผดิชอบต่อสาธารณสมบติั ดว้ยการหลีกเลียง
การใชแ้ละการกระทาํทีจะก่อใหเ้กิดความชาํรุดเสียหายต่อสาธารณสมบติันนัๆ รวมไปถึง การถือ
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เป็นหนา้ทีทีจะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบติัในวิสัยทีตนสามารถทาํได ้ และ 2) การเคารพ
สิทธิการใชส้าธารณสมบติัของส่วนรวม โดยการคาํนึงวา่สาธารณะสมบติัเป็นทรัพยส์มบติัส่วนรวม
ของประชาชน 

 กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ (2541: 8) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าจิตสาํนึกสาธารณะ
ว่าเป็นคาํเดียวกบัคาํว่าจิตสาํนึกทางสังคม หมายถึง การตระหนกัรู้และคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 

หรือคาํนึงถึงผูอื้นทีร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกบัตน 

 จากความหมายของคาํ ทีใชเ้กียวกบัจิตสาธารณะทีแตกต่างกนัไปและมีความหมายที
ใกลเ้คียงกนั ดงันนัแต่พอจะสรุป จากความหมายขา้งตน้ไดว้่า คาํว่า จิตสาธารณะ คือ การรู้จกั       
เอาใจใส่เป็นธุระในเรืองของส่วนรวมทีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 
 

5.2.คุณลกัษณะทวัไปของบุคคลทมีีจิตสาธารณะ 
 ยทุธนา วรุณปิติกุล (2542: 181-183) กล่าวถึง บุคคลทีมีจิตสาํนึกสาธารณะว่าตอ้งมี

คุณลกัษณะดงันี 

 . การทุ่มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบติัตาม
สิทธิเท่านัน แต่ตอ้งปฏิบติัเพือช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอืน เพือพฒันาสังคมดว้ย อาทิ              
ถ้าต้องการให้ผูแ้ทนราษฎรมีความรับผิดชอบต่อความต้องการและประโยชน์ของประชาชน
ประชาชนก็ตอ้งให้ความใส่ใจและติดตาม ไม่เพียงทาํการหยอ่นบตัรเลือกตงัเท่านนั ตอ้งเสียสละ
เวลาใหใ้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการเมืองระดบัทอ้งถินและในสถาบนัต่าง ๆ 

 . เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลใหค้นในสงัคม
มีลกัษณะปิดกนัตนเอง ไม่ไวว้างใจผูอื้น เลือกคบเฉพาะกลุ่มทีมีความเหมือนกนัไม่สนใจการเมือง 

ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจของสังคม เพือผลประโยชน์ของส่วนรวมเกิดขอ้ขดัแยง้การยุติ        
ขอ้ขดัแยง้โดยการฟังเสียงขา้งมาก ไม่นาํไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดงันนั ผูมี้จิตสาํนึกสาธารณะ
ตอ้งเป็นพลเมืองในฐานะทีเป็นเอกลกัษณ์ทางการเมืองสมยัใหม่ มีความอดทนตระหนกัว่าการมี
ส่วนร่วมไม่ทาํใหไ้ดอ้ยา่งทีตอ้งการเสมอไป ตอ้งเคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลาย และ
หาวิธีอยูร่่วมกบัความขดัแยง้ โดยการแสวงหาทางออกร่วมกนั การจาํแนกประเด็นปัญหา การใช้
เหตุผลในการแลกเปลียนความคิดเห็น การตดัสินใจ ตอ้งมีการพดูแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง
กนัใหม้ากทีสุด เพือหาขอ้ยติุ สร้างการเขา้ร่วมรับรู้ ตดัสินใจและผนึกกาํลงั เพือใหเ้กิดการยอมรับ
จากทุกฝ่าย 

 . คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมตอ้งคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการ  
เพือส่วนรวมและเพือคุณธรรมมากขึน 
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 . การลงมือกระทาํ การวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาทีเกิดขึนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ      
ทาํใหส้ถานการณ์ดีขึนตอ้งลงมือกระทาํ โดยเริมจากครอบครัวในการวางพืนฐานใหก้ารอบรมดา้น
จริยธรรมของพลเมือง สถาบนัการศึกษาไม่เพียงเป็นสถานทีฝึกทกัษะและใหค้วามรู้ตอ้งรับช่วงต่อ
ในการสร้างค่านิยมทีเหมาะสมต่อจากครอบครัวรวมทงั เครือข่ายสังคมทีเกิดขึน ระหว่างเพือนบา้น 

ทีทาํงาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เชือมโยงบุคคลทีสนใจเรืองของตนเขา้เป็นกลุ่มทีใส่ใจผูอื้น        
ช่วยดาํรงรักษาประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทงัสถาบนัทีมีอิทธิพลสูงต่อสังคม คือ 

สถาบนัศาสนา และสือมวลชนนบัวา่มีบทบาทสาํคญัในการร่วมสร้างใหส้ังคมเขม้แขง็ 

  คุณลักษณะจิตสาธารณะจิตสาธารณะของหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน วิถี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก พุทธศกัราช 2552 
(สาระสาํคญัหลกัสูตร) 
  คุณลักษณะจิตสาธารณะหมายถึง  การแสดงความคิดและการกระทําทีเห็น
ประโยชน์ของผูอื้นและส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

   ความหมาย  การแสดงความคิดและการกระทาํทีเห็นประโยชน์ของ
ผูอื้นและส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

   พฤติกรรมทีปรากฏ   การอุทิศตนเพือสาธารณะประโยชน์ดว้ยจิตทีอาสา 
   ตวัชีวดั   จาํนวนพฤติกรรมทีทาํประโยชน์เพือส่วนรวม 

   หลกัฐานการประเมิน ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ในงานวิจยันียึดคุณลกัษณะตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก พทุธศกัราช 2552 
 

5.3.การวัดผลด้านจิตพสัิยจิตสาธรณะ 
 บุญชม ศรีสะอาด (2545: 78)  กล่าวว่า “การวดัดา้นจิตพิสัย (Affective)  เป็นดา้นที

สาํคญัมาก เป็นคุณลกัษณะทีจาํเป็นของการทีสมบูรณ์ หลกัสูตรมุ่งเนน้มาก กลบัไดรั้บการพฒันา
ในระดบัทีน่าพอใจไดน้อ้ยกวา่ วดัไดย้ากกวา่และใหค้ะแนนอยา่งมนัใจยากกวา่”  

 สอดคลอ้งกบั ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543: 2) ทีกล่าวว่า  “การวดัดา้น       
จิตพิสัย เป็นการวดัอารมณ์ ความรู้สึกของคน จะเรียกว่าการวดัดา้นจิตใจก็ว่าได ้ซึงประกอบดว้ย 
ความสนใจ  เจตคติ  ค่านิยม  จริยธรรมและบุคลิกภาพ  ซึงการวดัดา้นนีวดัไดค่้อนขา้งยากแมแ้ต่ 
การนิยามทฤษฎีกมี็ความเห็นแตกต่างกนั ความจริงมนัอยูที่จะวดัไดอ้ยา่งไร ยงัเป็นปัญหา” 
 สภาพของการวดัดา้นจิตพิสยัส่วนใหญ่เป็นดงันี  

 1.  ยากต่อการใหนิ้ยามทีชดัเจน ผูรู้้หลายคนใหนิ้ยามไม่ตรงกนั  

 2.  ขาดทฤษฎีทีเป็นกรอบในการสร้างเครืองมือวดัผลทีวดัออกมาจึงไม่มนัใจเท่าทีควร  
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 3. คุณลกัษณะบางอยา่ง บางส่วนผนัแปรไปตามเวลา สถานที อารมณ์ จึงวดัไดย้าก  

 4.  พฤติกรรมอยา่งเดียวกนัของหลายคน อาจมาจากตน้เหตุของจิตทีแตกต่างกนั  

 5.  คนทีมีคุณลกัษณะทางจิตพิสัยเหมือนกนั อาจมีพฤติกรรมการแสดงออกทีแตกต่างกนั 

และพฤติกรรมทีแตกต่างกนัอาจมาจากคุณลกัษณะทางจิตพิสยัเดียวกนั  

 6.  ผูต้อบบางคนตอบไม่ตรงกบัความเป็นจริง เพราะถา้ตอบตรงตามความเป็นจริง    
จะทาํใหต้นเสียผลประโยชน์ไดค้ะแนนนอ้ย ภาพพจน์ในสายตาคนอืนอยูใ่นระดบัตาํ ไม่สอดคลอ้ง
กบัความมุ่งหวงัทางสงัคม  
 

5.4.การวดัคุณลกัษณะด้านจิตสาธารณะ 

 การวดัคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ
และทาํเพือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนว่าใหค้วามสาํคญัต่อสิงใดในสังคม ในประเทศไทย
การวิจยัเรืองจิตสาํนึกสาธารณะมีจาํนวนนอ้ย ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่
ยงัไม่มีเครืองมือทีใชว้ดัแต่แนวคิดทีใกลเ้คียงในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

 1.  แบบวดัจิตสาธารณะทีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนกัเรียน
เมือกาํหนดสถานการณ์ ตามองคป์ระกอบและตวัชีวดัของ นนัทวฒัน์ ชุนชี (2546: 125) คาํตอบทีให้
เลือกเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดบั คือ  เห็นดว้ย  เฉย ๆ  และไม่เห็นดว้ย 

 2.  แบบวดัจิตสาธารณะทีเป็นขอ้คาํถามการมีจิตสาธารณะของนักเรียน  เป็นแบบ
สถานการณ์ ตามองคป์ระกอบและตวัชีวดั โดยมีคาํตอบให้เลือกเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า       
3 ระดบัของ ธรรมนนัทิกา แจง้สวา่ง (2547: 117) คือ มาก ปานกลาง และนอ้ย 

 3.   แบบวดัจิตสาธารณะทีมีขอ้คาํถามเป็นแบบสถานการณ์ ตามองคป์ระกอบและ
ตวัชีวดั คาํตอบทีใหเ้ลือกเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ มุทิตา หวงัคิด (2547: 96) 

คือ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 
 จากงานวิจยัดงักล่าวสรุปไดว้่า ในการสร้างเครืองมือเพือวดัจิตสาํนึกสาธารณะนนัจะ

สร้างตามกรอบความหมายของนิยามศพัทแ์ละลกัษณะพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัจิตสาํนึกทีกาํหนด
ขึนจากผูเ้ชียวชาญในดา้นทีจะศึกษาหรือโดยการดูความสอดคลอ้งของความคิดเห็นตามกรอบ
ทฤษฎีทีผูว้ิจยักาํหนดขึนตามเอกสารและงานวิจยัทีกล่าวถึงจิตสํานึกในเรืองต่างๆและกาํหนด
สถานการณ์ 

 ส่วนการสร้างขอ้คาํถาม (Item Construction) ในงานวิจยันีใชม้าตรประมาณค่าแบบ    
ลิเคิร์ท มีแนวทางในการสร้างดงันี (Mehrens, 1978: 215) 

 1.  ขอ้คาํถามทีถามในเชิงความคิดเห็น ความเชือและความรู้สึก ไม่ควรเป็นขอ้คาํถามที
เป็นขอ้เทจ็จริง และเป็นปัจจุบนั 
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 2.  ขอ้ความมีความชดัเจน ถามใหต้รงประเดน็ ควรหลีกเลียงขอ้ความทีกาํกวม 

 3.  ในแต่ละขอ้ควรวดัเพียงประเดน็เดียว 

 4.  ควรมีจาํนวนขอ้คาํถามในทางบวก (Positive Item) และทางลบ (Negative Item)

จาํนวนเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั 

 5.  ขอ้คาํถามไม่ควรสร้างในรูปความคิดเห็นทีเป็นกลางหรือรุนแรง เพราะทาํให้       
ไม่ทราบความแปรปรวนในการวดั 

 6.  กาํหนดระดบั (Scale) ของการตอบสนองในแต่ละขอ้ ซึงมาตรวดัแบบลิเคิร์ทเดิมที
นนัมี 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยงิ (Strongly Agree) เห็นดว้ย (Agree) ไม่แน่ใจ (Uncertain)          
ไม่เห็นดว้ย (Disagree) และไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ (Strongly Disagree) การใหค้ะแนนรายขอ้ นอกจาก
จะเรียงตามลาํดบัความเขม้ของคุณลกัษณะทีมุ่งวดัในเชิงบวกจากมากไปหานอ้ยเป็น 5 4 3 2 1 แลว้
ยงัสามารถเปลียนเป็น 4 3 2 1 0 หรือ 2 1 0 -1 -2 ก็ได ้ผลจะไม่ต่างกนั และมาตรวดัแบบลิเคิร์ท     
ไม่ควรมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 20 ขอ้ความ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2533: 31) 
 

6.งานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 

 จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความเพือทาํการวิจยัเรือง
พฒันาการของผลสมัฤทธิ ดา้นการอ่านจบัใจความ และความเห็นดา้นจิตสาธารณะ ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  ทีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษางานวิจยั        
ทีเกียวขอ้ง กบัสอนอ่านแบบร่วมมือเทคนิค STAD และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองจิตสาธารณะ
ดงันี 

 

6.1.งานวจิัยในประเทศ 

 งานวิจยัทีเกียวกบัการสอนอ่านจบัใจความสําคญัดว้ยการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD 

  ปวีณา พิลึก (2546: บทคดัยอ่) “ผลของการเรียนแบบร่วมมือในการผสมผสานการอ่าน
และเขียนทีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4” 

โดยศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวดันครสวรรค์ จาํนวน 43 

โรงเรียน ปีการศึกษา 2545 ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือในการผสมผสานการ
อ่านและการเขียน มีความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยสูงกว่านกัเรียนทีเรียนแบบ
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ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนกัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือในการผสมผสานการอ่าน
และเขียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  นองนิตย ์เตยจอหอ (2547: บทคดัย่อ) “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทีใช้
ผลสัมฤทธิของกลุ่ม (STAD) เรืองการอ่านจบัใจความ ชนัมธัยมศึกษาปีที1” ไดศึ้กษาการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย    ทีใชผ้ลสัมฤทธิของกลุ่ม (STAD) เรืองการอ่านจบัใจความ กลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชลประทานบา้นกอโจด จาํนวน 25 คน ซึง
ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใชผ้ลสัมฤทธิของกลุ่ม (STAD)ทาํให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นและความสนใจในระดบัดี มีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน  
  ยุวดี วงศ์สุวรรณ (2547: บทคัดย่อ) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านจับ
ใจความ วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ กบัการสอน
แบบโครงงาน” โดยศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม อาํเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2547 ที
เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมกบัเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนทีเรียนการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกับ
นกัเรียนทีเรียนการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงานอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที .05 

  กินาริน ตนัเสียงสม (2548: บทคดัย่อ) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนจบั
ใจความภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความสาํคญั ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีสอนดว้ยวิธี
สอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิค STAD กบัวิธีสอนแบบปกติ” โดย ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนจบัใจความภาษาไทยโดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เทคนิค STAD กบัวิธีสอน
แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลยันครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) อาํเภอพุทธมณฑล สังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษานครปฐม เขต 2 จาํนวน 88 คน  ผลการวิจยัปรากฏว่า นกัเรียนทีเรียนอ่านจบัใจความ
ภาษาไทย   โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนทีเรียนอ่านจบัใจความโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทีระดบั .01 นักเรียนมี
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มระดบัปานกลางและนกัเรียนเห็นดว้ยกบัการเรียนอ่านจบัใจความเทคนิค 
STAD ในระดบัมาก 
  อรอุมา ลือฉาย (2548: บทคดัยอ่) ““การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรืองการอ่านจบัใจความ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือเทคนิค STAD ชัน
ประถมศึกษาปีที 6”  ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรืองการ
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อ่านจับใจความ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทกั ตาํบลจุมจงั  อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ จาํนวน 25 คน ผลการวิจยัปรากฏวา่ นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้เพิมขึนร้อยละ 
69 ทงัยงัมีความพึงพอใจในการเรียนระดบัมาก 

รัชนี ปรัชญาเรืองพงศ ์(2549: บทคดัยอ่) “ผลการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบั
ใจความ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชันประถมศึกษาปีที 6” ศึกษาผลของการสอนอ่านจบั
ใจความ โดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชนัประถมศึกษาปีที 6 กลุ่มตวัอย่างทีใชเ้ป็นนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบา้นดอนหันนาจาน อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 16 คน 
ซึงผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความไดดี้ขึน โดยสังเกตจากการ
โตต้อบคาํถามใน     ชนัเรียน และผลงานทีสร้างสรรคจ์ากการแลกเปลียนความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม การจดักิจกรรมทาํใหน้กัเรียนกลุ่มอ่อนสามารถอ่านจบัใจความไดต้รงตามจุดประสงคข์อง
เรือง นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งก็สามารถพฒันาการอ่านไดดี้ยิงขึน  นอกจากนียงัทาํให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

จิรัชญา ทิขนัติ (2550: บทคดัยอ่) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและความ
รับผดิชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทยทีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี กบัการสอน
แบบปกติ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี” ศึกษา ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนและความรับผดิชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทย ทีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี 

กบัการสอนแบบปกติของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที3 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 100 

คนพบว่า 1) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี นกัเรียนทีไดรั้บ
การสอนแบบปกติ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05  2) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี ก่อนและหลงัการ
ทดลอง มีผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 3) 
นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติก่อนและหลงัการทดลอง มีผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 4) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี กบั นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติมีความรับผดิชอบทางการเรียน
ภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 5) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี ก่อนและหลงัการทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทีระดบั .05  และ6) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติก่อนและหลงั
การทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

46 

พนัทิพา ทบัเทียง (2550:บทคดัย่อ) “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4ทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กบัการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)” ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่ม และความคงทนในการเรียน โดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ Randomized two-group posttest-

only designผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ กบั
นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่แตกต่าง
กนั 2) นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ กบันกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียน
แบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 3) นกัเรียนทีไดรั้บการ
จดัการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ และนักเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วย
รายบุคคล เกิดความคงทนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ และ 4) นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียน
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ กบันกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีความ
คงทนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 

สุวรรณารี ศรีขลา (2551: บทคดัย่อ) “ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค STAD เรืองการอ่านจบัใจความ  รายวิชาภาษาไทยเพืออาชีพ 1 ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ” ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรืองการอ่านจบัใจความ รายวิชาภาษาไทยเพืออาชีพ 1 ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 40 คน พบว่า หลงั      การสอนนกัเรียน
มีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 63.65 และนกัเรียนมีความกวา้หนา้ดา้น       การอ่านจบัใจความ
ร้อยละ 57.33 นอกจากนียงัช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอื้น มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการทาํงานทาํให้กลุ่มประสบความสําเร็จและสามารถใชใ้นการสอนอ่านจบั
ใจความไดเ้ป็นอยา่งดี 

 กิริยา ปีทอง (2552: บทคดัย่อ) “การเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและความ
รับผดิชอบในการเรียนภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  4 ทีเรียนรู้แบบ  STAD  กบัที
เรียนรู้แบบ 4 MAT” ศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความและความรับผดิชอบใน
การเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีเรียนดว้ย การสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD กบัการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียน
สอนดีเจริญศรี และโรงเรียนวดัศรีสโมสร อาํเภอหนองเสือ จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2550 โดยใชเ้วลาเรียน 22 คาบ ซึงผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนทงัสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนกัเรียนทีไดรั้บการสอนอ่าน
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จบัใจความภาษาไทยดว้ยเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลียดา้นความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความและมี
คะแนนเฉลียดา้นความรับผดิชอบต่อวิชาภาษาไทย สูงกว่านกัเรียนทีไดรั้บการสอนอ่านจบัใจความ
ภาษาไทยดว้ยเทคนิค 4 MAT อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 พนัทิพา ทบัเทียง. (2550:บทคดัย่อ). “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4ทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กบัการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)”  ผลการวิจยัพบว่า 1)แผนการจดัการเรียนรู้
เรืองการวดั มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 2) ผลการเรียนรู้เรืองการวดัของนกัเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 3)ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนพบว่านกัเรียนเรียนดว้ยความเตม็ใจและมี
ความสุขในการเรียน 4) ความสามารถในการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับดี 5)หลังการเรียน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

 ปราณี แพรอตัร์ (2553:บทคดัยอ่) “ผลการเรียนรู้เรืองการวดัของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย”  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางแพ จงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบว่า 1)แผนการจดัการเรียนรู้เรืองการวดั มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที .05  3)นกัเรียนมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และ4)นกัเรียนมีความสามารถทางการคิดโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และ4)นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นรักษค์วามเป็นไทยอยูใ่นระดบัดี 
 ธีรวฒัน์ ผวิขม (2554:บทคดัยอ่) “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเ รียนชันมัธยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอร์” กลุ่มตวัอยา่งทีใชเ้ป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที 2 
ปีการศึกษา 2553 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 80 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ 1)ผลสมัฤทธิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค จิกซอร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยการเรียน
แบบ STAD สามารถเพิมผลสัมฤทธิทางการเรียนไดดี้กว่า 2)ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนที
จดัการเรียนรู้แบบ STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 3)
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบจิกซอร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 4)ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค จิกซอร์ไม่แตกต่างกนั  5)ความ
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ฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบ STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ6)ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบจิกซอร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 นนัทชยั นวลสะอาด(2554:บทคดัย่อ) “ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรืองตรีโกณมิติโดย
ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4”  กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า หลงั
การจดักิจกรรม นกัเรียนมีผลการเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัร้อยละ 70 ขึนไปของนกัเรียนทงัหมดที
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .01 นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นเนือหาและเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียน
การสอนในระดบัมาก 

วิชชุตา  ทิขันติ  (2554:บทคัดย่อ)  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเ รียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
3 ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใชเ้ทคนิค LT” ผลการวิจยัพบว่า 1)ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค LTแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD สามารถเพิม
ผลสมัฤทธิไดดี้กวา่  2)ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบ STAD หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 3)ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีจดัการ
เรียนรู้แบบ LTหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 4)ความสามารใน
การคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 
STAD กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค LT ไม่แตกต่างกนั  5)ความสามารในการคิดแกปั้ญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบ STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ6)ความสา
มารในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้ LTหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัด
กิจกรรมทีสามารถพฒันานกัเรียนทงัในดา้นความรู้ ทกัษะและจิตพิสยัได ้โดยจากการศึกษางานวิจยั
ต่าง ๆ พบว่านักเรียนทีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มี
ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน ทงัจากการทดสอบหลงัเรียน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนกบัการสอนแบบปกติ  อีกทงัยงัสามารถพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียนในดา้นการอ่านจบั
ใจความไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากนีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ยงัเป็นกิจกรรมที
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาทักษะในทาํงานร่วมกันกับเพือนในกลุ่ม  ทาํให้นักเรียนมีความ
รับผดิชอบในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย  มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัเพือนในหอ้ง และรู้จกัการแกไ้ขปัญหา
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ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในระหว่างการทาํงาน  ทงัยงัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีนักเรียนชืนชอบ       
อีกดว้ย 
 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดดา้นจิตสาธารณะ 

 นนัทวฒัน์ ชุนชี (2546: บทคดัย่อ) “การใชต้วัแบบสัญลกัษณ์ผ่านสือหนังสือเล่มเล็ก 
เชิงวรรณกรรม เพือพฒันาจิตสาธารณะในนักเรียนระดบัชันประถมศึกษาปีที2” ศึกษาการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการไดรั้บสัญลกัษณ์ผา่นสือหนงัสือเล่มเลก็เชิงวรรณกรรมกบัเพศของนกัเรียน
ทีมีต่อจิตสาธารณะและเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัเรียนกลุ่มทีไดรั้บตวัแบบสญัลกัษณ์ผา่นสือ
หนังสือเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม กบักลุ่มทีไม่ไดรั้บตวัแบบสัญลกัษณ์ผ่านสือหนังสือเล่มเล็กเชิง
วรรณกรรม ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2  ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัการ
ไดรั้บสัญลกัษณ์ผา่นสือหนงัสือเล่มเล็ก  นอกจากนีนกัเรียนทีไดรั้บสัญลกัษณ์ผ่านสือหนงัสือเล่ม
เลก็เชิงวรรณกรรม มีจิตสาธารณะสูงกว่านกัเรียนทีไม่ไดรั้บผา่นสือหนงัสือเล่มเลก็เชิงวรรณกรรม 
และนกัเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกวา่นกัเรียนชาย 
 สุนทรี จูงวงคสุ์ข (2548: บทคดัย่อ) “การใชก้ระบวนการสิงแวดลอ้มศึกษาเพือสร้าง
เส ริมลักษณะ นิสั ย จิ ตสาธ ารณะของนัก เ รี ยนชันมัธ ยม ศึกษา ปี ที  1 โรง เ รี ยนสา ธิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” ศึกษาการใชก้ระบวนการสิงแวดลอ้มในการสร้างลกัษณะนิสัยจิตสาธารณะ  
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547 ซึง
กระบวนการสิงแวดลอ้มศึกษาสามารถเสริมสร้างจิตสาธารณะในดา้นความช่างสงัเกต ไม่เห็นแก่ตวั
และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม นักเรียนมีทักษะการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
สิงแวดลอ้มคือ  ทกัษะการมีอิทธิพลต่อนโยบาย  ทกัษะการเป็นผูต้ดัสินใจหลกัและผูจ้ดัทาํนโยบาย 
ทกัษะการให้ความร่วมมือ ต่อรองประนีประนอม การแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกันและทกัษะการ
จดัการความขดัแยง้ 

บุญทนั ภูบาล (2549: บทคดัย่อ) “การใช้วีดิทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบในการ
พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2”  ศึกษาการเปลียนแปลงจิตสาธารณะของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นศรีแกว้  อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร ทีใชว้ีดิทศัน์
ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบในการพฒันาจิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนทีไดรั้บการใชว้ีดิ
ทศัน์ละคร    หุ่นเชิด มีการเปลียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะ เฉลียโดยรวม ก่อนใช ้ระหว่างใช ้
และหลงัใช ้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01 โดยมีแนวโนม้ของคะแนนจิตสาธารณะ
เพมิขึนตลอดระยะเวลาในการทดลอง 
  ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550: บทคดัย่อ) “การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสา 
ของนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในสังกดั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
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พืนฐาน”  ศึกษาการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ใน
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน โดยศึกษาองคป์ระกอบและตวัชีวดัจิต
อาสาของนักเรียนตลอดจนสภาพและปัจจยัทีส่งผลต่อจิตอาสา ผลการวิจยัสรุปว่า  จิตอาสาของ
นักเรียนมี 3 ประการ ประกอบด้วย การช่วยเหลือผูอื้น  การเสียสละต่อสังคม และความมุ่งมนั
พฒันา นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลียคะแนน จิตอาสาอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ปัจจยัทีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนมี 6 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนักเรียน โรงเรียน/ครู ครอบครัว  
เพือน สังคม/มวลชน และสือมวลชน  

  อญัชลี ยิงรักพนัธ์ุ (2550: บทคดัย่อ) การใชส้ถานการณ์จาํลองผสานกบัเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริงเพือพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5”  ศึกษาผลการ
พฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 คน ทีเกิดจากการใชส้ถานการณ์จาํลองผสานเทคนิคการประเมินผล
จากสภาพจริง ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชนั ประถมศึกษาปี ที 5 ทีไดรั้บการใชส้ถานการณ์จาํลอง
ผสานกบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลีย
โดยรวม ก่อนทดลอง หลงัทดลอง และหลงัทดลอง 1 สัปดาห์ สูงขึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 ตามลาํดบั และนกัเรียนทีไดรั้บการใชส้ถานการณ์จาํลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผล
จากสภาพจริง มีการเปลียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลียโดยแยกตามรายองคป์ระกอบของ
จิตสาธารณะ 3 องคป์ระกอบ   ก่อนทดลอง หลงัทดลอง และหลงัทดลอง 1 สัปดาห์ สูงขึนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01ตามลาํดบัในองคป์ระกอบที 3 คือดา้นการเคารพสิทธิในการใชข้อง
ส่วนรวมทีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม ส่วนองคป์ระกอบที 1 คือดา้นการหลีกเลียงการใชห้รือการ
กระทาํทีจะทาํใหเ้กิดความชาํรุดเสียหายต่อสมบติัของส่วนรวม และองคป์ระกอบที 2 ดา้นการถือ
เป็นหนา้ทีทีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมทีไม่เปลียนแปลง 

 สุคนธรส หุตะวฒันะ (2550: บทคดัยอ่) ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ
ดว้ยเทคนิคเสนอตวัแบบผ่านภาพการ์ตูน ร่วมกบัการชีแนะทางวาจา ซึงผลการทดลองปรากฏว่า 
นกัเรียนทีไดรั้บการพฒันาโดยใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยเทคนิคเสนอตวัแบบผา่นภาพ
การ์ตูนร่วมกับการชีแนะทางวาจา  มีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนทีไม่ได้ใช้โปรแกรมพฒันา         
จิตสาธารณะดว้ยเทคนิคเสนอตวัแบบผา่นภาพการ์ตูนร่วมกบัการชีแนะทางวาจา  
 จาํเนียร เลก็สุมา (2552:บทคดัยอ่) “การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความจาก
นิทานส่งเสริมคุณธรรม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง
แผนทีความคิด” พฒันาความสามรถในการอ่านจับใจความ จากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที2 โรงเรียนวดัทพัยายทา้ว จงัหวดันครปฐม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
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เทคนิคการสร้างแผนทีความคิด ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01 โดยคะแนนเฉลียของนกัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 

 โกวิทย  ์พงษ์ภักดี (2553: บทคดัย่อ) “การใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ เพือพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3” ศึกษาผลการเปรียบเทียบจิต
สาธารณะของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาลกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552 ทีเขา้ร่วมโปรแกรมฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพือพฒันาจิตสาธารณะ กบันกัเรียน
ทีไม่ไดร่้วมโปรแกรมฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพือพฒันาจิตสาธารณะ จาํนวน 20 คน ผลการวิ
จบัปรากฏว่า นกัเรียนทีร่วมโปรแกรมฝึกคิดแบบการพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) เพือ
พฒันา          จิตสาธารณะ มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านกัเรียนทีไม่ไดร่้วมโปรแกรมฝึกคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เพือพฒันาจิตสาธารณะ และนกัเรียนทีร่วมโปรแกรมฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เพือพฒันาจิตสาธารณะ มีคะแนนดา้นจิตสาธารณะหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที .05 

 จากเอกสารและงานวิจยัในประเทศเรืองจิตสาธารณะ สามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมจิต
สาธารณะสามารถพฒันาควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยการพฒันา
คุณลกัษณะจิตสาธารณะสามารถจะปลูกฝังให้เกิดขึนกบันกัเรียนไดห้ลายทาง เช่น พฒันาโดยใช้
สถานการณ์จาํลอง  หรือใชส้ัญลกัษณ์ รวมทงัการใชนิ้ทานและวรรณกรรม  และเมือนกัเรียนไดรั้บ
การพฒันาจิตสาธารณะควบคู่กบัการเรียนการสอน จะมีคุณลกัษณะจิตสาธารณะและผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนทีไม่ไดรั้บการพฒันาจิตสาธารณะ 
 

6.2.งานวจิัยต่างประเทศ 

 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 Bejarono (1987: 62-77) ไดท้าํการศึกษาวิธีการเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มเล็ก ใน
หอ้งเรียนทีเรียนภาษา ทดลองกบันกัเรียนระดบั 7 จาํนวน 665 คน โดยใชว้ิธีการเรียน 2 แบบ คือ
การเรียนแบบร่วมมือกนัในกลุ่มเลก็ STAD กบัการเรียนทงัชนั สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทีเรียนดว้ยวิธีแบบร่วมมือกนัในกลุ่มเลก็ STAD มีผลสัมฤทธิทางการเรียน
สูงกวา่กลุ่มทีเรียนแบบทงัชนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 Armstrong (1998: 405-A) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
การจัดกลุ่มนักเรียน โดยยึดหลกัเกณฑ์ผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นทีม (STAD) โดยศึกษากับ
นักเรียนทีเรียนอยู่ในเกรด 12 จาํนวน 47 คน ทีได้รับการสอนแบบปกติกับการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ พบวา่ การจดัการเรียนรู้ทงัสองแบบนนันกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่ต่างกนั แต่จาก
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การสอบถามครูผูส้อนพบว่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และสนุกสนานกับ        
การเรียนมากจึงควรนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 Chung (1999: 25) ไดท้าํการศึกษาเรืองการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในนกัเรียนทีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองในห้องเรียนทวั ๆ ไป ซึงเก็บขอ้มูลจากนักเรียนชนัมธัยมศึกษาใน
โรงเรียนแห่งหนึง จากการสัมภาษณ์ครู จาํนวน 8 คน นกัเรียนทีเรียนในห้องเรียนทวัไป จาํนวน     
12 คน โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั  มีการสังเกตและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีของ   
ดิวอี ในเรืองการปฏิสัมพนัธ์ของวีโกสกีในการใชภ้าษาเป็นเครืองมือเบืองตน้ พบว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือทาํให้นักเรียนทีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองมีความรู้ทางวิชาการสูงขึน ดา้นสังคม
เพมิขึนและทกัษะทางภาษาองักฤษสูงขึน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ในต่างประเทศนนัพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ทีสามารถพฒันานักเรียนได้ทงัในด้านวิชาการ ด้านสังคม และทกัษะทางภาษาเป็น
กิจกรรมทีนกัเรียนทีเรียนชืนชอบ และมีความสุขกบัการเรียน และสามรถพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทาํงานกลุ่มควบคู่กับความรับผิดชอบได้อีกด้วย แต่การวิจัยด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับการวดั
คุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะนนัยงัไม่มีการวิจยั ดงันนัผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษา เกียวกบัการพฒันา
ผลสัมฤทธิ ด้านการอ่านจับใจความ การวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดดา้นจิตสาธารณะ 

 Akkar (2003: 2141) ไดท้าํการศึกษาจิตสํานึกสาธารณะของคนนิวคาสเทิลสห
ราชอาณาจกัรองักฤษในช่วง 10 ปี ตงัแต่ พ.ศ. 2533-2543  จากการศึกษาประวติัศาสตร์ สังคม
การเมือง เศรษฐกิจของคนนิวคาสเทิล พบว่า มีการพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะดว้ยการเปิดใหมี้พืนที
สาธารณะ หรือเวทีสําหรับคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขนัตอน ดงันี 1) การวางแผนและ                
การออกแบบกิจกรรม 2) การลงมือปฏิบติั 3) การจดัการและดูแลรักษา และ 4) การใชส่้วนต่าง ๆ 

ดว้ยความเคารพปฏิบติักฎเกณฑ์ และยงัพบว่าภายใตค้วามเป็นโลกาภิวตัน์มีผลใหพ้ืนทีสาธารณะ
ดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลง 

 Shinichi  (2007: 3217-A) ไดท้าํการศึกษาจิตสาํนึกสาธารณะและการนาํความรู้เขา้ไป
ใชใ้นชุมชน กรณีศึกษาการใชพ้ืนทีสาธารณะในชนบทไทย พบว่า การขาดจิตสาํนึกสาธารณะเป็น
สาเหตุหนึงของปัญหาชีวิตประจาํวนัของคนในสังคมชนบทไทย  พฤติกรรมความร่วมมือและ
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ปฏิสัมพนัธ์ประจาํวนัของคนในสังคมจะเกิดขึนเมือความรู้ทีนาํไปใชใ้นชุมชนมีเหตุผลสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรม จารีตประเพณีและความตอ้งการปัจจุบนัของเขา 
 จากงานวิจยัทีเกียวกบัจิตสาธารณะในต่างประเทศพบว่าพฤติกรรมดา้นจิตสาธารณะ
นนัสามารถพฒันาไปไดท้งัโดยการใชก้ระบวนการแบบเป็นขนัตอนหรือใชจ้ารีตประเพณี  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยักึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีจุดประสงคเ์พือ
พัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ และคุณลักษณะจิตสาธารณะ  ของนักเรียน  ชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย 
เทคนิค STAD  โดยวิธีดาํเนินการวิจยัซึงกาํหนดสาระสาํคญัดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

 

ขันเตรียมการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใช้วิจยัในครังนี คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2  โรงเรียนนวลนรดิศ

วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เขตบางบอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  จาํนวน 6  หอ้งเรียน จาํนวน 210 คน ซึงจดัชนัเรียน
แบบคละความสามารถของนกัเรียน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนนวลนรดิศ
วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก แขวงบางบอน  เขตบางบอน จังหวดักรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที 2           
ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 27 คนทีไดม้าโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
 

ตัวแปรทศึีกษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 1.  ผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102) ระดบัชนัมธัยม 
ศึกษาปีที 2 

 2.   คุณลกัษณะจิตสาธารณะ 

ระยะเวลา 
 ระยะเวลาทีใชใ้นการดาํเนินการอยูใ่นระหวา่งภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเครืองมือมีรายละเอียดดงันี 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการอ่านจบัใจความสาํคญั วิชาภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 เทคนิค STAD ทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะเรืองจิตสาธารณะ รวมทงัสิน 5 แผน ๆ ละ 50 
นาที ประกอบดว้ยขนัตอนดงันี   

  1.1  ขนัการเตรียมผูเ้รียน 

  1.2  ขนัการสอนความรู้ใหม่ 

  1.3  ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 
  1.4  ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
  1.5  ขนัทดสอบ 

  1.6  ขนัสรุปและประเมินผล 
 2.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เป็น

แบบทดสอบแบบ 4 ตวัเลือก ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน จาํนวน 20 ขอ้ 

 3.   แบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 หลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ 
 

การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
 การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครังนี ไดแ้ก่ 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  ทีผูว้ิจยัสร้างขึน ซึงมีขนัตอน
ดงัต่อไปนี 

 1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศกัราช 51 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 (ช่วงชนัที 2) 

 2.  ศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD จากเอกสาร
และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทางในการสอนอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท
21102) 

 3.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาสือทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะเรืองจิต
สาธารณะ ซึงประกอบดว้ย 

  3.1  สาระสาํคญั 

  3.2  ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั/จุดประสงค ์

  3.3  คุณลกัษณะทีตอ้งการพฒันา/คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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  3.4  สาระการเรียนรู้/เนือหา 
   การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ซึงมีขนัตอน
ดงัต่อไปนี 

   3.4.1  ขนัการเตรียมผูเ้รียน 

   3.4.2  ขนัการสอนความรู้ใหม่ 

   3.4.3  ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 
   3.4.4  ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
   3.4.5  ขนัทดสอบ 

   3.4.6  ขนัสรุปและประเมินผล 
 3.5 สือการเรียนการสอน 

 3.6 การวดัผลและการประเมินผล 

 4.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบภาษา
ตลอดจนความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 5.   เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งดา้นเนือหา ดา้นภาษา ดา้นการวดัผลและประเมินผลและดา้นวิธีสอน แลว้หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของเครืองมือวิจยั (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งของเนือหาและตวัชีวดัชนัปีทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์กาํหนด
ความคิดเห็นของแผนการจดัการเรียนรู้ดงันี 

  1  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  0  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      -1 แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  ไดค่้าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัแผนการจดัการเรียนรู้อยูใ่น
ระดบั .66 -1 แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (รายละเอียด
ดงัตารางที 6 ในภาคผนวก หนา้ 84) 

 6.  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน โดยไดป้รับแกก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ และเนือหาในใบความรู้และ  
ใบงานใหมี้ความเหมาะสม 

 7.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2/4 ปีการศึกษา 2555 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และไดป้รับปรุงระยะเวลาในการจดั
กิจกรรมโดยลดเวลาในการสอนเนือหาให้กระชับมากขึน และเพิมเวลาในการทาํกิจกรรมของ
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นกัเรียน รวมถึงปรับแกเ้นือหาของบทอ่านใหสื้อความถึงพฤติกรรมของผูมี้มีจิตสาธารณะทีชดัเจน
ขึน 

 8.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิค STAD 
ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 

 แบบทดสอบ 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ ใชเ้ป็นแบบประเมินผลก่อนเรียน
และหลงัเรียน ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างขึน โดยมีขนัตอนและการหาประสิทธิภาพเครืองมือ ดงันี 

 . ศึกษาหลกัการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนขอ้สอบวิชาภาษาไทย และหนงัสือ
อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 . จดัทาํตารางวิเคราะห์หลกัสูตร (Test Blueprint) 
 3.  สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง การอ่านจบัใจความสําคญั แบบ

ปรนยัชนิด  ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้  
 4.  นาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง การอ่านจบัใจความ เสนออาจารย ์    

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบภาษา 
 5.  นําแบบทดสอบเสนอผูเ้ชียวชาญด้านความเทียงตรงเชิงเนือหา พิจารณาความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้แลว้ นาํแบบทดสอบทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญทงั   
3 ท่าน มาคาํนวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัตวัชีวดัชนัปีทีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยใชเ้กณฑ์กาํหนด
ความคิดเห็นดงันี 

   1  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 
   0  ไม่แน่ใจวา่คาํถามนนัสอดคลอ้งกบัตวัชีวดัหรือไม่  

       -1  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

  ไดแ้บบทดสอบทีมีค่าความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง .66 -1 แสดงว่าแบบทดสอบที
สร้างขึนมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (รายละเอียดดงัตารางที 7 ในภาคผนวกหน้า 
86) 

 6.  คดัเลือกขอ้สอบทีมีค่า IOC ตงัแต่ . - .00 จาํนวน 40 ขอ้ไปทดลอง (Try Out)  
เพือหาประสิทธิภาพของเครืองมือกบันักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม           
รัชมงัคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
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 7.  นาํกระดาษคาํตอบทีไดจ้ากการทดลองสอบมาตรวจให้คะแนน โดยถือเกณฑด์งันี 
ให้คะแนนขอ้ทีถูก ขอ้ละ  คะแนน ขอ้ทีผิด ขอ้ทีไม่ไดท้าํและขอ้ทีตอบมากกว่า  คาํตอบ ให ้        
 คะแนน 

 8.   นาํผลการตรวจคะแนนของแบบประเมินมาหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) เป็นรายขอ้ (Item Analysis) โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-The Fah) 

โดยเลือกขอ้สอบทีมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง .20-.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ทีมีค่าตงัแต่ 
.20 ขึนไป (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, : 217-218) ซึงไดค่้าความเชือมนั (p) อยู่
ระหว่าง.25 -.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหว่าง .21 -.63 และค่าความเชือมนัของขอ้สอบทงัฉบบั
เท่ากบั .72  (รายละเอียดดงัตารางที 8 ในภาคผนวกหนา้ 89) 
 9.  คดัเลือกแบบทดสอบจากขอ้ 8 ทีมีค่าความยากง่าย (p) ตงัแต่.20-.80 ขึนไป และ
อาํนาจจาํแนก (r) ตงัแต่ .20 ขึนไป จาํนวน 2  ขอ้ เพือนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 แบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ 

 การสร้างแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  
ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert) ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้าง โดยมีลาํดบัขนัตอนดงันี 

1.  ศึกษาหลกัการสร้างและวิเคราะห์เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั จากเอกสารและงานวิจยั
ทีเกียวขอ้ง 

 2.  สร้างแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 โดยยดึหลกัการสร้างของลิเคอร์ท (Likert) ซึงเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  ระดบั 
คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด จาํนวน  ขอ้ 

 3.  นําแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะทีสร้างขึน  เสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพือพิจารณาความถูกตอ้งของการใชภ้าษาแลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข โดย
ไดป้รับปรุงเนือหาขอ้คาํถามใหมี้ความกระชบัและชดัเจนขึน 

 4.  นาํแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ เสนอต่อ
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่านเพือหาค่าความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ (IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัโครงสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม 
รัชมงัคลาภิเษก ทีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยใชเ้กณฑก์าํหนดความคิดเห็นดงันี 

   1  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
   0  ไม่แน่ใจวา่คาํถามนนัสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรหรือไม่  

       -1  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
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ไดแ้บบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะทีมีค่าความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั .66-1  (รายละเอียดดงัตารางที 
9 ในภาคผนวก ในหนา้ 90) 
 5.  นาํแบบวดัคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญทีมีค่า 
IOC ตงัแต่ .   ขึนไปทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/4 จาํนวน 30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
และตรวจใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑด์งันี 

   มากทีสุด  ให ้  คะแนน 

   มาก    ให ้  คะแนน 

   ปานกลาง   ให ้  คะแนน 

   นอ้ย   ให ้  คะแนน 

   นอ้ยทีสุด  ให ้  คะแนน 

  นาํแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะจากขอ้ 5 มาตรวจใหค้ะแนนแลว้คาํนวณหาค่า
ความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ตามวิธีของ ครอนบคั (Cronbach) ไดค้่า สัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากบั .809 

 6.  นาํแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะทีมีคุณภาพ จาํนวน 20 ขอ้ ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

การดําเนินการวจิัย 
 . แผนการวิจยั 

  ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเป็นการวิจยักึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

ผูว้ิจยัใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design  
 

E T1 X T2 
 

  สัญลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 

  เมือ  E  แทน กลุ่มทดลอง 

    X  แทน การทดลองโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนเทคนิค STAD 
    T1  แทน การทดสอบก่อนทาํการทดลอง (Pretest) 

    T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 
 

ภาพที 2   แสดงแบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
 

 2.  ดาํเนินการวิจยั 
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  ผูว้ิจัยได้ทาํการวิจัยในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 55 ซึงดาํเนินการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งทีไดม้าโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) จากนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก จาํนวน 6 ห้องเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2/2  จาํนวน 27 คน และดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  2.1 ก่อนการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และวดัคุณลกัษณะ
ดา้นจิตสาธารณะ กบักลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบทดสอบประเมินผลก่อนและหลงัเรียนและแบบวดั
คุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะ เมือทาํการทดสอบแลว้ นาํมาตรวจใหค้ะแนนพร้อมทงับนัทึกผลไว ้

 2.2 การดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรม      การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เรืองการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102)   ใช้
ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 12 คาบ ๆ ละ  นาที ทาํการสอนทุกวนัสัปดาห์ละ 3 คาบ  เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ โดยใชค้าบเวลาเรียนตามปกติ 

 2.3 หลงัการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้ดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบักลุ่มตวัอย่าง และวดั
คุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะ  เมือทาํการทดสอบแลว้นาํมาตรวจใหค้ะแนนพร้อมทงับนัทึกผลไว ้

 2.4 นาํผลทีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) และ
คะแนนคุณลกัษณะ ก่อนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางการสถิติต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ และการวัดคุณลักษณะ         
จิตสาธารณะก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช ้t-test แบบ 
Dependent 

 ค่าสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 . สถิติพืนฐาน 

  .  คะแนนเฉลีย (Mean) คาํนวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, : 73)
  

      

 

    เมือ     แทน คะแนนเฉลีย 

      X  แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

      N      แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  .   ความแปรปรวนของคะแนน (Variance) คาํนวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และ 
องัคณา สายยศ, : 76) 
 

     
)1(
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    เมือ    S2 เป็นความแปรปรวนของคะแนน 

       เป็นผลรวมของคะแนนทงัหมด 

      2  เป็นผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

              N เป็นจาํนวนนกัเรียนในกลุ่ม 

           N-1 เป็นจาํนวนตวัแปรอิสระ (Degree of Freedom) 

              X เป็นคะแนนแต่ละตวั 

 2.  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  .   หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แบบทดสอบโดยใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, : 119) 
 

      RIOC Σ  

 

    เมือ IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

      R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

         N   แทน  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  2.2  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใช้
ทฤษฎีของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-The Fan) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, : 217- 218) 

  2.3  หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียนและ
หลงัเรียน คาํนวณจากสูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formula 20) (ลว้น 
สายยศ และองัคณา สายยศ, : 197-198) 

    เมือ rtt    แทน ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 

      n     แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

      p    แทน สดัส่วนของผูท้าํไดใ้นขอ้หนึง ๆ นนัคือสดัส่วนของคน 

        ทาํถูกกบัคนทงัหมด 

      p    แทน สดัส่วนของผูท้าํผดิในขอ้หนึง ๆ หรือ คือ -p 

      2St  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครืองมือฉบบันนั 
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  .   หาค่าความเชือมนัของแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยใชสู้ตรดงันี (ลว้น 
สายยศ และองัคณา สายยศ, : 200) 
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    เมือ   แทน ค่าสมัประสิทธิของความเชือมนั 

       n  แทน จาํนวนขอ้ของเครืองมือวดั 

       2St  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

       2St  แทน  คะแนนความแปรปรวนเครืองมือนนัทงัฉบบั 
 

 . สถิติทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

  .   ทดสอบค่า t (t-test) แบบ Dependent โดยใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, : 165) 
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 เมือ  t       แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

          D       แทน ผลต่างของคะแนนในแต่ละคู่ 

           N        แทน จาํนวนคู่ 

                         D   แทน ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
         2D   แทน ผลรวมของผลต่างกาํลงัสองของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
  2D)(  แทน ยกกาํลงัสองของผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
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ตารางที 3 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีดาํเนินการวิจยั กลุ่มตวัอยา่ง เครืองมือ/ 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.  ศึกษาผลสัมฤทธิ 

ทางการอ่านจบัใจความ 

วิชาภาษาไทย ของ 

นักเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 ก่อนและหลงั 

การจดัการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือดว้ยเทคนิค 

 STAD 

2.  ศึกษาคุณลกัษณะจิต
สาธารณะของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที  2  
ก่อนและหลงัการจดั 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดว้ย เทคนิค STAD 

 

. ชีแจงนกัเรียนใหเ้ขา้ใจ 

วตัถุประสงคข์อง 

การจดัการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือดว้ย เทคนิค STAD  

2. ใหน้กัเรียนทาํ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและ 
แ บ บ วั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ   
จิตสาธารณะ 
3. ทดลองสอนการอ่าน 

จับใจความด้วยวิ ธีสอน
แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

เทคนิค STAD กบันกัเรียน 

กลุ่มทดลอง 
3. ทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการอ่านจบัใจความ 

ดว้ยแบบทดสอบหลงั 

การเรียนรู้และประเมินผล 

การเรียนรู้ 
4. วดัคุณลกัษณะ 

จิตสาธารณะของ 

นกัเรียนหลงัการจดั 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดว้ย เทคนิค STAD 

นกัเรียนระดบัชนั 

มธัยมศึกษาปีที 2/2 

โรงเรียนนวลนรดิศ 

วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก 

ภาคเรียนที 2  
ปีการศึกษา 2555 

1.  แผนการจดั 

การเรียนรู้ เรืองการอ่าน 

จบัใจความ วชิา 
ภาษาไทยพืนฐาน  
(ท21102) ระดบัชนั 

มธัยมศึกษาปีที 2 โดย 

จดัการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือดว้ย เทคนิค 

STAD จาํนวน 5 แผน
(12 คาบ) 
2.  แบบทดสอบวดั 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน 

เรืองการอ่านจบัใจความ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

จาํนวน 20 ขอ้ 
3. แบบวดัคุณลกัษณะ 

จิตสาธารณะ 

หลงัจากไดรั้บการสอน 

แบบร่วมมือเทคนิค 

STAD  จาํนวน 20 ขอ้ 

4. วิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยใชค้่าสถิติพืนฐาน  
คือ คะแนนเฉลีย และ 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่า t (t-test) 
แบบ Dependent 

 

 
 



 
 

บทที  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรือง  “การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะ              
จิตสาธารณะของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)” ผูว้ิจยันาํเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ    
ตอนที 1 ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก่อนและ
หลงัเรียน 

 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ที
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มีรายละเอียดดงัตารางที 4 
 

ตารางที 4 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก่อนและหลงัเรียน 
 

กลุ่มตวัอยา่ง n  S.D. t 

ก่อนเรียน 27 9.11 4.31 
-7.61* 

หลงัเรียน 27 16.70 2.77 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

 จากตารางที 4  พบว่า นกัเรียนทีไดเ้รียนวิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท22102) เรืองการอ่าน
จับใจความสําคญัระดับมัธยมศึกษาปีที 2  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัด        
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน ( = 16.07,S.D. = 

2.77)สูงกว่าก่อนเรียน( = 9.11,S.D. = 4.31)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานทีตงัไว ้
 

 

 
4 



  

ตอนที2 ผลการศึกษาคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก่อน-หลงัเรียน 

 ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มีรายละเอียดดงัตารางที 5 
 

ตารางที 5  เปรียบเทียบคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนทีเรียนทีจดัการเรียนรู้  
 แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)  
 ก่อน และหลงัการเรียน 
 

กลุ่มตวัอยา่ง n  S.D. T 

ก่อนเรียน 27 3.74 0.29 
-7.95* 

หลงัเรียน 27 4.45 0.34 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 

 

 จากตารางที 5  พบว่า นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

ทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะจิตสาธารณะ มีคุณลกัษณะจิตสาธารณะหลงัเรียน ( = 4.45,S.D. = 

0.34)สูงกว่าก่อนเรียน( = 3.74,S.D. = 0.29) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานทีตงัไว ้

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที  5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรือง  “การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะ             
จิตสาธารณะของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ” เป็นการวิจยักึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

มีจุดประสงค์เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ และคุณลกัษณะจิตสาธารณะ  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิค STAD ใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) โดยใช ้เนือหาสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีนาํมาสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการอ่านจบั
ใจความ 

 สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรืองทีอ่านทีสอดแทรกแนวคิดเรืองจิตสาธารณะ 

ประกอบดว้ย 1) การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 2) การเขา้ร่วมในเรืองของส่วนรวมที
เป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และ 3) การกระทาํทีเป็นประโยชน์ต่อผูอื้นและส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค STAD เรืองการอ่านจบัใจความทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะเรือง  จิตสาธารณะ 2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ ก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 20 ขอ้ และ 3) 
แบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 
จาํนวน 20 ขอ้  

 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 คาบ รวมทงัสิน 12 คาบ โดยใช้
เวลาในการจัดกาเรียนรู้ปกติ และวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย กล่าวคือ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  และวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ปีการศึกษา 2555 ที
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ก่อนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test  

dependent) และนาํไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑที์กาํหนดไว ้
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สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

 1.   ผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ เรือง
การอ่านจบัใจความสาํคญั ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 2.  คุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD  สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   

 

อภิปรายผล 
 

 . จากผลการวิจยัทีพบว่า ผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนทีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ก่อนและลงัการทดลอง ปรากฏว่าผลของ
คะแนนก่อนและหลงัเรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5   โดยผลของคะแนนหลงัการ
ทดลอง สูงกวา่การทดลอง ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที  ทีตงัไว ้ 

ทงันีอาจเป็นเพราะว่าวิธีการสอนอ่านจบัใจความ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD การจดัการเรียนรู้ทีมีลกัษณะเด่นดว้ยขนัตอนการจดักิจกรรม ตงัแต่
แผนการจดัการเรียนรู้ที1 จนถึงแผนการจดัการเรียนรู้สุดทา้ย นกัเรียนมีพฒันาการทงัทางดา้นการ
อ่านจบัใจความไดดี้ขึน เนืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มี
กิจกรรมให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติั เริมจาก จากครูเป็นผูแ้นะนาํ และนักเรียนฝึกทาํดว้ยตนเอง 
จากนนันกัเรียนร่วมทาํงานร่วมกนักบัเพือนเป็นกลุ่ม จนทาํให้นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ ทาํให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนและมีผลการเรียนดีขึน  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิริยา ปีทอง (2552: บทคดัยอ่) ทีพบว่า นกัเรียนทีเรียน
ดว้ยการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสมัฤทธิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนทีได้รับการสอนอ่านจบัใจความภาษาไทยด้วยเทคนิค STAD มี
คะแนนเฉลียดา้นความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความและมีคะแนนเฉลียดา้นความรับผดิชอบต่อวิชา
ภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียน ในงานวิจยัของนนัทชยั นวลสะอาด(2554:บทคดัยอ่) ทีพบว่า หลงัการ
จดักิจกรรมการสอนแบบ STAD นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง
อตัราส่วนตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑใ์นระดบัร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจในดา้น
เนือหารวมทังเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก   อีกทังวิชชุตา ทิขันติ 
(2554:บทคดัยอ่) พบว่าผลฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
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แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรวมทงันกัเรียนมีความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ดีขึนและบุณยภทัร   สมเพชร (2554: บทคดัย่อ) ทีพบว่านกัเรียนที
เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มีผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความสาํคญัสูงกวา่ก่อนเรียน 

 นอกจากนีการทีครูแจง้ผลคะแนนให้นักเรียนทราบเป็นระยะทาํให้นักเรียนสามารถ
พฒันาทกัษะในการอ่านไดอ้ย่างดี สอดคลอ้งกบักรรณิการ์ พวงเกษม ( : 37)ไดก้ล่าวถึง การ
ตรวจผลของการทาํกิจกรรมของนักเรียนโดยเร็ว และแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบอย่าง
สมาํเสมอ จะช่วยใหน้กัเรียนเห็นขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเอง ยอ่มเกิดกาํลงัใจทีจะแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของตน ทาํให้เกิดความภูมิใจว่านกัเรียนมีส่วนคน้พบขอ้ถูกตอ้งและขอ้ทีผิดดว้ยตนเอง ซึงตรงกบั
ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาของ Thorndike ในเรือง “กฎแห่งผล” (Law of Effect) ทีกล่าวว่า ผลแห่ง
ปฏิกิริยาตอบสนองใดเป็นทีพอใจบุคคลย่อมกระทาํกิจกรรมนันอีก แต่ผลของปฏิกิริยาไม่เป็นที
พอใจ บุคคลจะหลีกเลียงไม่ทาํปฏิกิริยานนัซาํอีก ดงันัน การรู้ผลของการทาํกิจกรรมหรือผลการ
เรียนจึงเป็นแรงเสริม (Reinforcement) ใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนภาษาไทย 

  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ยงัเป็นการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ผลสาํเร็จของกลุ่ม โดยมีขนัตอนการสอน 6 ขนั ทีส่งเสริมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทาํ
กิจกรรมกลุ่มใชก้ระบวนการกลุ่ม โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือและทาํกิจกรรมร่วมกนั เป็น
เครืองมือใน การตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจร่วมกนัในกลุ่มย่อย รวมทงัขยายความรู้ความเขา้ใจ
ของตนเอง    ให้กวา้งขึน ซึงจะช่วยให้นักเรียนไดแ้บ่งปันความรู้ความเขา้ใจของตนแก่ผูอื้นและ
ไดรั้บประโยชน์จากความรู้ความเขา้ใจของผูอื้นไปพร้อม ๆ กนัทาํใหเ้กิดการถ่ายโอนความรู้ในกลุ่ม
ของนักเรียน นักเรียนทีมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนจะคอยช่วยเหลือเพือนในกลุ่มโดยการ
แนะนาํ ส่วนนกัเรียนทีไม่เขา้ใจในบทเรียนจะพยายามทาํความเขา้ใจและพฒันาตนเองเพือให้กลุ่ม
บรรลุเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัพนัทิพา ทบัเทียง(2550:102) ทีกล่าวว่า การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดน้าํศกัยภาพของตนเองมาสร้างงานของ
กลุ่ม ทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองรู้จกัแกปั้ญหา ฝึกความรับผดิชอบ รู้จกัช่วยเหลือ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มรวมทังยอมรับฟังความเห็นของกลุ่มเพือบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

  ในระหว่างการวิจัย ผูว้ิจัยสังเกตว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นและให้ความ
ร่วมมือในการทาํกิจกรรม การเรียนการสอนทงันีอาจพิจารณาไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค STAD  มีรูปแบบการจดักิจกรรมทีส่งเสริมให้นกัเรียนไดท้าํงานร่วมกบัเพือน ร่วมคิด
และแกไ้ขปัญหา และมีส่วนร่วมในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทาํใหน้กัเรียน
มีความสุขในการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั ปราณี แพรอตัร์ (2553:117)ทีกล่าวว่านักเรียนชืนชอบการ
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เรียนรู้แบบร่วมมือเพราะว่านกัเรียนไดร่้วมทาํงานดว้ยกนั ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีซึงกนั
และกนัระหวา่งกลุ่มและชืนชอบต่อการเรียน 
 

 2. นักเรียนทีได้รับการสอนอ่านจับใจความ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  มีคุณลกัษณะจิตสาธารณะหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั . 5 ทงันีอาจเป็นเพราะว่าการสอนโดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีนกัเรียนจะตอ้งร่วมมือกนั
เพือให้กลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายของกิจกรรม นกัเรียนทีมีความเขา้ใจในบทเรียนมีบทบาท และให้
ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มโดยการแนะนํา สร้างสรรค์ เอาใจใส่เพือนสมาชิกในกลุ่มเป็น
รายบุคคล รวมทงัควบคุมการทาํงานกลุ่มให้สําเร็จลุล่วง และเป็นตวัแบบทีดีซึงกันและกันให้
สมาชิกในกลุ่มไดเ้ห็นและปฏิบติัตาม สอดคลอ้งกบั วิชชุตา อว้นศรีเมือง (2554:75) ทีกล่าวว่าการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอยา่งอิสระ ภายใต้
ขอ้ตกลงของกลุ่ม มีการแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบ คะแนนของตนเองมีผลต่อกลุ่ม จึงกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ร่วมมือร่วมใจกนัเพือเป้าหมายความสาํเร็จของกลุ่ม  
 นอกจากนีการใชสื้อสอนอ่านจบัใจความทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะจิตสาธารณะ
ในการจดัการเรียนรู้ กเ็ป็นส่วนสาํคญัอีกประการหนึงทีทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะจิตสาธารณะทีดี
ขึน เพราะการใชสื้อสอนอ่านจบัใจความ จะเป็นแบบอย่างให้แก่นกัเรียน กล่าวคือ นกัเรียนจะซึม
ซบัพฤติกรรม และผลของพฤติกรรมต่างๆทีเกิดขึนในสือทีใชส้อน ทาํใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะห์
ไดว้า่ พฤติกรรมอยา่งไรทีส่งผลดีพฤติกรรมอยา่งไรทีส่งผลเสียต่อตนเองและต่อผูอื้น สอดคลอ้งกบั
นันทวฒัน์ ชุนชี (2546: บทคดัย่อ) ทีศึกษาการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการได้รับสัญลกัษณ์ผ่านสือ
หนังสือเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมปรากฏว่านักเรียนทีได้รับสัญลกัษณ์ผ่านสือหนังสือเล่มเล็กเชิง
วรรณกรรม มีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนทีไม่ไดรั้บผ่านสือหนังสือเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม และ 
บุญทนั ภูบาล (2549: บทคดัยอ่) ทีศึกษาการเปลียนแปลงจิตสาธารณะของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 2 โรงเรียนบา้นศรีแกว้  อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร ทีใชว้ีดิทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบใน
การพฒันาจิตสาธารณะ ปรากฏว่านกัเรียนทีไดรั้บชมวีดิทศัน์ละครหุ่นเชิด มีแนวโนม้ของคะแนน
จิตสาธารณะเพิมขึนตลอดระยะเวลาในการทดลอง โดยตวัแบบมีผลต่อการพฒันาพฤติกรรมจิต
สาธารณะ นอกจากนีสอดคลอ้งกบัสุคนธรส หุตะวฒันะ (2550: บทคดัยอ่) ทีพบว่านกัเรียนทีไดรั้บ
การพฒันาโดยใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยเทคนิคเสนอตวัแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกบั
การชีแนะทางวาจา  มีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนทีไม่ไดใ้ช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ย
เทคนิคเสนอตวัแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกบัการชีแนะทางวาจา และงานของจาํเนียร เล็กสุมา 
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(2552:บทคดัย่อ) ทีพฒันาความสามรถในการอ่านจบัใจความ จากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที2 โรงเรียนวดัทพัยายทา้ว จงัหวดันครปฐม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
เทคนิคการสร้างแผนทีความคิด ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01 โดยคะแนนเฉลียของนกัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 

 
  สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค SATD เป็นการจดัการเรียนรู้ที

มีกระบวนการเหมาะสมต่อการพฒันานักเรียน ทงัในด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน 
รวมถึงการใชสื้อการสอนทีมีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะดา้นจิตสาธารณะ ก็เป็นส่วนสาํคญัในการ
พฒันานักเรียน สอดคลอ้งกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive 

Learning Theory) ของ Bandura  ทีมีความเห็นว่าทงัสิงแวดลอ้ม และตวัผูเ้รียนมีความสาํคญัเท่าๆ 
กนั Bandura กล่าวว่า คนเรามีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัสิงแวดลอ้มทีอยูร่อบ ๆ ตวัเราอยูเ่สมอการ
เรียนรู้เกิดจาก ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและสิงแวดลอ้ม ซึงทงัผูเ้รียนและสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
กนัและกนั นอกจากนีรวมทงัการใชสื้อการสอนทีส่งเสริมคุณลกัษณะจิตสาธารณะก็สามารถทาํ
ใหน้กัเรียนเป็นผูที้มีจิตสาธารณะได ้เป็นอยา่งดี ตรงกบัทฤษฎีของ  Bandura ทีกล่าวว่าพฤติกรรม
ของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือ การเลียนแบบ
จากตวัแบบ (Modeling) สาํหรับตวัแบบไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตวัแบบทีมีชีวิตเท่านนั แต่อาจจะเป็นตวั
สัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบทีเห็นในโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนงัสือก็
ได ้

   

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัย  “การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะ                
จิตสาธารณะของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)”  ผูว้ิจยั             
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี 

  

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจิัยไปใช้ 
 1.  การเลือกใชสื้อในการจดักาเรียนรู้ตลอดจนแบบทดสอบหลงักาจดัการเรียนรู้นจัาํ

เป็นตอ้งพิจารณาสือและขอ้สอบทีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ เพือให้นักเรียนเกิดการ
พฒันาคุณลกัษณะในดา้นจิตสาธารณะไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
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 2.  หลกัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ควรมีการตรวจสอบความ
คิดเห็นดา้นจิตสาธารณะ โดยครูอาจใชว้ิธีการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ในระหว่างการทาํ
กิจกรรมกลุ่ม เพือทราบถึงความคิดทีนกัเรียนมีต่อตวัอยา่งของสือทีแสดงจิตสาธารณะนนั 

  

ข้อเสนอแนะเพอืการวิจัยครังต่อไป 
1.  ควรมีการทาํวิจยัเพือศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียนที

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคอืน ๆ เช่น JIGSAW หรือ TGT เป็นตน้ 
 2.  ควรมีการวิจยัเพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและคุณลกัษณะจิตสาธารณะดว้ย

เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนๆดว้ย 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 72 

รายการอ้างองิ 
 

กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ. (2541). จิตสํานึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล. 

กรมวิชาการ. (2538). ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียนการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์คุรุ
สภาลาดพร้าว. 

_________. (2539). คุณลกัษณะทางจิตพสัิย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

_________. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

  คุรุสภาลาดพร้าว.  
_________. (2551). ตัวชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:   

  สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
_________. (2553). เทคนิคการอ่าน เล่มที 1: การอ่านเพอืการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม 

  สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

_________. (2553). เทคนิคการอ่าน เล่มที 2: การอ่านเพอืเพมิประสิทธิภาพการเรียนรู้. กรุงเทพฯ:  

  โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กรรณิการ์ พวงเกษม. (2553). ปัญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมงัคลาภิเษก. (2551). หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขันพนืฐานวิถี

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: พี.พี.เอส. กิจเจริญ จาํกดั. 

ก่อ สวสัดิพาณิชย.์ “นิกส์กบัภาษาไทย.” ก้าวไกล  1, 6 (เมษายน 2533): 28-30. 

กนัยา สุวรรณแสง. (2532). จิตวทิยาทัวไป. กรุงเทพฯ: บาํรุงสาสน์การพิมพ.์ 
กินาริน ตนัเสียงสม. (2548). “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนจบัใจความภาษาไทย ด้าน

การอ่านจบัใจความสาํคญั ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเ รียนรู้ เทคนิค  STAD กับวิ ธีสอนแบบปกติ .” วิทยานิพนธ์ปริญญ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

กิริยา ปีทอง. (2552). “การเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียน
ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  4 ทีเรียนรู้แบบ  STAD  กบัทีเรียนรู้แบบ 
4 MAT.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการเรียนรู้บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 73 

โกวิทย์ พงษ์ภักดี.  (2553). “การใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพือพัฒนา จิต
สาธารณะของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตสาขา
จิตวิทยาการศึกษาและการใหค้าํปรึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

จนัจิรา อินตะ๊ยะ. “สอนอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ.” ข่าวสด ฉบับท ี5199  3, 1 (กมุภาพนัธ์ 2548): 2. 

จาํเนียร เล็กสุมา.(2552). “การพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริม
คุณธรรม ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง
แผนทีความคิด.” วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

จินตนา ปารมี. (2547). “การใชบ้ทเรียนโปรแกรมชนิดของคาํในภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 5
โรงเรียนบา้นโป่ง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

จิระนันท์ ไตรแสง. (2551). “ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยกลุ่มแบบร่วมมือ (STAD).” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

จิรัชญา ทิขนัติ. (2550). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและความรับผดิชอบทางการเรียน
วิชาภาษาไทยทีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี กบัการสอนแบบปกติ 

ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี” ปริญญานิพนธ์
มหาบณัฑิต สาขาการมธัยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

จิราภา เตง็ไตรรัตน์ และคณะ. (2552). จิตวิทยาทัวไป. พิมพค์รังที 6. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจาํกดั
สามลดา. 

ฉวีลกัษณ์ บุญกาญจน. (2522). การอ่านและพจิารณาหนังสือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร. 

ชวาล แพรัตนกลุ. (2527). เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ชาย โพธิสิตา และคณะ. (2540). รายงานการศึกษาวิจัยเรือง จิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ:ศึกษา

กรณกีรุงเทพมหานคร.นครปฐม: สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคมมหาวิทยาลยัมหิดล. 

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ. สารสถาบันภาษาไทย. 3,  (เมษายน-มิถุนายน 2539): 2. 

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์. (2550). “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสา ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 74 

ดวงใจ ไทยอุบุญ และแอนน์ รัตนากร. (2535). ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ดวงใจ ไทยอุบุญ. “การอ่านเป็นสิงจาํเป็นหรือไม่.” วทิยาจารย์  9, 11-13 (พฤศจิกายน 2537): 123. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. (2538). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ทองกร ตนัฆศิริ. (2545).  “การใชแ้ฟ้มสะสมงานเพือพฒันา คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย ในรายวิชา     

ท605 ภาษาไทยชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่.”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ทิศนา  แขมมณี .  (2546) .  ศาสตร์การสอนองค์ความรู้ เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที มี
ประสิทธิภาพ. พิมพค์รังที 11. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธนศกัดิ  อนนัตเ์รือง. (2547). “การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรืองสมการและ
การแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที 6.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง. (2547). “ผลของการใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติ
กบัตวัแบบของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3.” ปริญญานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต
สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศ รีนค รินท
รวิโรฒ ประสานมิตร. 

ธิดา โมสิกรัตน์ และนภาลยั สุวรรณธาดา. (2535). เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย  1หน่วย
ท ี6-11. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ธีรวฒัน์ ผิวขม (2554:บทคดัย่อ) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอร์”ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต 
การมธัยมศึกษา บณัฑิตวิทยลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

นพดล จนัทร์เพญ็. (2535). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ.์ 
นพรัตน์  เจริญผล. (2549). “การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านจบัใจความ

ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชันที 2 ชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัพิกุลทอง
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ทีไดรั้บการสอนแบบการคิดวิจารณญาณ
กบัการสอนตามคู่มือครู.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 75 

นองนิตย  ์เตยจอหอ. (2547). “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทีใชผ้ลสัมฤทธิของกลุ่ม
(STAD) เรืองการอ่านจบัใจความ ชนัมธัยมศึกษาปีที1.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

นนัทชยั นวลสะอาด(2554:บทคดัยอ่) “ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรืองตรีโกณมิติโดยใชว้ิธีการ
เรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4” ปริญญา
นิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลpั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ.   

นันทวฒัน์ ชุนชี. (2546). “การใช้ตวัแบบสัญลกัษณ์ผ่านสือหนังสือเล่มเล็ก เชิงวรรณกรรมเพือ
พฒันาจิตสาธารณะในนักเรียนระดบัชันประถมศึกษาปีที2.” วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

บนัลือ พฤกษะวนั. (2532). มิติใหม่ในการสอนอ่าน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบืองต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
บุญทนั ภูบาล. (2549). “การใช้วีดิทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบในการพฒันาจิตสาธารณะของ

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและ
สถิติทางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ. (2533). เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย. พิมพค์รังที 2. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.ป. 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. (2518). ภาษาไทยวชิาทถูีกลมื. พระนคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

บุณยภทัร สมเพชร. (2554). “ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรือง การอ่านจบัใจความสาํคญั ชนัประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นวงัผา
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 2.” วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตร
และการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

ปราณี แพรอตัร์ (2553:บทคดัยอ่) “ผลการเรียนรู้เรืองการวดัของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ย
เทคนิค STAD  โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย”   ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษามหาบณัฑิต หลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ปวีณา พิลึก. (2546). “ผลของการเรียนแบบร่วมมือในการผสมผสานการอ่านและเขียนทีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4.”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยัสถาบนั
ราชภฏันครสวรรค.์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 76 

ผกาศรี เยน็บุตร. (2526). ทักษะและความรู้ทางภาษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน. 

ผะอบ โปษกฤษณะ. (2537). ลกัษณะสําคญัของภาษาไทย. พิมพค์รังที 6. กรุงเทพฯ: รวมสาสน์. 
ผสุดี กฏุอินทร์. (2526).  การสอนกลุ่มทกัษะภาษาไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

พนา ทองมีอาคม. (2551). “รายงานการวิจยั นิสัยรักการอ่าน ทศันคติและความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถในการอ่านต่อผลการเรียน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

พรเทวี ไชยเนตร. (2528). ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิเคราะห์ทีใช้แบบฝึก
การอ่านเชิงวเิคราะห์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พรรณนภา เพิมพูน. (2549). “ผลของการสอนดว้ยวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ทีมีต่อความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยเพือความเขา้ใจของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

พร้อมพรรณ อุดมสิน. (2544). การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์.กรุงเทพฯ:

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

 พชันีย ์หนูคง. (2547). “การสร้างชุดการสอนอ่านจบัใจความ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยับูรพา. 

พนัทิพา ทบัเทียง. (2550). “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน พฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4

ทีไดรั้บการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กบัการจดัการ
เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI).” ปริญญานิพนธ์ การศึกษา
มหาบณัฑิต การประถมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิมพชัร พงษ์ตน. (2544). “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของแรงจูงใจในการอ่านกับ
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจภาษาไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3
ในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอน
ภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 77 

พิมพา กําเหนิดผล. (2552). “ปัจจัยบางประการทีสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 ในเขตพืนทีการศึกษาสงขลา เขต 1 จงัหวดัสงขลา.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผล บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ. 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ. (2535). ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
มุทิตา หวงัคิด. (2547). “การฝึกทกัษะการแกปั้ญหาโดยนาํเสนอสถานการณ์ผา่นสือคอมพิวเตอร์

เพือพฒันาจิตสาธารณะในนักเรียน ระดบัประถมศึกษาปีที 6.” ปริญญานิพนธ์
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร. 

ยทุธนา วรุณปิติกุล. (2542). สํานึกพลเมือง: ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทางประชาคม.

กรุงเทพฯ: มูลนิธิการเรียนรู้และพฒันาประชาคม. 

ยุวดี วงศสุ์วรรณ. (2547). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ  กับการสอนแบบ
โครงงาน.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการพฒันาหลกัสูตรและการสอน
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

เยาวดี วิบูลยศ์รี. (2539). การวัดผลและการสร้ างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

เยาวลกัษณ์ สาระโน. (2550). “การใชชุ้ดการสอนนิทานเพือพฒันาการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนช่วงชนัที 1 ชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้น ห้วย
ไคร้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 3.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. 

รัชนี ปรัชญาเรืองพงศ.์ (2549). “ผลการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ โดยใชก้ลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD ชนัประถมศึกษาปีที 6.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
หลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยามหาสารคาม. 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. (2538). การวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

_________. (2543). การวัดด้านจิตพสัิย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
วชัรา เล่าเรียนดี. (2548). เทคนิคและยุทธวธีิพฒันาทกัษะการคดิ การจัดการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียน เ ป็น

สําคญั. นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 78 

วนัเพ็ญ เพตรประไพ.(2553). “การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม. ” 
วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

วิชชุตา ทิขันติ (2554:บทคัดย่อ) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค LT” ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต การมธัยมศึกษา 
บณัฑิตวิทยลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิชชุตา บุญณมี. (2548). “การพฒันาความสามารถ ดา้นการอ่านจบัใจความ ดว้ยแผนภาพโครงเรือง
ทีเน้นการวิ เคราะห์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  2.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็. 

วิทยากร เชียงกลู. (2521). ปัญหาพนืฐานของประเทศด้อยพฒันา. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

_________. (2544). ทําอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา. 
แววมยรุา เหมือนนิล. (2553). การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ: ชมรมเดก็. 

ศศิธร ธญัลกัษณานนท.์ (2542). ภาษาไทยเพอืการสือสารและการสืบค้น. กรุงเทพฯ:  เ ธิ ร์ ด เ อ็ ด
ดูเคชนั. 

ศิริพร ฉัตรศุภกุล. (2550). “การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค
STAD กบัการเรียนปกติทีมีต่อทกัษะการคิดขนัสูง และทกัษะการสือสาร ของนกัเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยการศึกษา
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2551). การวิจัยนําร่องการใช้ตัวบ่งชีคุณธรรม
จริยธรรมเพอืพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยคุ์ณธรรม. 

_________. (2551). การสังเคราะห์งานวิจัยเกียวกับคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

สนิท ตงัทวี. (2536). ศิลปะการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
สมบติั มหารศ. (2533). เอกสารการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

สมพร มนัตะสูตร. (2526). การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

สุกญัญา ศรีสืบสาย. “การส่งเสริมการอ่าน.” สารพฒันาหลกัสูตร  8, 3 (กมุภาพนัธ์ 2532): 58-60 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 79 

สุคนธรส หุตะวฒัน. (2550). “ผลของการใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยเทคนิคเสนอตวัแบบ
ผ่านภาพการตูนร่วมกับการชีแนะทางวาจาทีมีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์
ประยกุต ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย.์ (2538). วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ:

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

สุจริต เพียรชอบ. (2531). การพัฒนาการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

สุนทรี จูงวงคสุ์ข. (2548). “การใชก้ระบวนการสิงแวดลอ้มศึกษาเพือสร้างเสริมลกัษณะนิสัยจิต
สาธารณะของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่.”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการสอนสังคมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย.์ (2537). หลกัและวธีิสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  
สุปราณี สิทธิพล. (2549). “การสร้างแบบฝึกพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความสําหรับ

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัท่าสะอา้น “บูรณะสินอนุสรณ์” อาํเภอ บาง
ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและ การ
สอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์. 

สุปาณี พดัทอง. (2545). การใช้ภาษาไทย. พิมพค์รังที 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุพตัรา พร้อมดิษฐ.์ (2546). “ผลของการใชนิ้ทานพืนบา้นจงัหวดัจนัทบุรีทีมีต่อการอ่านจบัใจความ
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี .” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยับูรพา. 

สุวรรณารี ศรีขลา. (2551). “ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เรือง
การอ่านจบัใจความ  รายวิชาภาษาไทยเพืออาชีพ 1 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบิณฑิต สาขาหลกัสูตรและ การ
สอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

สุวิทย ์มูลคาํ. (2551). ครบเครือง เรืองการคดิ. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั การพิมพ.์  
_________. (2551). 19 วธีิการจัดการเรียนรู้ เพอืพฒันาความรู้และทกัษะ. พิมพค์รังที 7. กรุงเทพฯ:  

  หา้งหุน้ส่วนภาพพิมพ ์จาํกดั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 80 

เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช.์ (2532). “โครงการรู้หนงัสือในประเทศไทย.” เอกสารทางวิชาการเนืองในวัน
ประถมศึกษาสัมพนัธ์ ครังที 11. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร. 

_________. (2533). การพฒันาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา. กรุงเทพฯ: ประยรู
วงค ์จาํกดั. 

อรอุมา ลือฉาย. (2548). “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรืองการอ่าน
จบัใจความ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือเทคนิค STAD ชนัประถมศึกษา ปี ที
6.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

อญัชลี ยงิรักพนัธ์ุ. (2550). “การใชส้ถานการณ์จาํลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง
เพือพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาการวดัผลการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 

อาจอง ชุมสาย. (2546). “พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าของความเป็นมนุษย์
โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยงัรู้ด้วยตนเอง.” ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชามัธยมศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

อุบล เลียววาริณ.(2549). รายงานการวิจัยผลของการฝึกจิตลักษณะและการอ่านจับใจความทีมีต่อ
พฤติกรรมขยันเรียน ความสามารถทางการอ่านจับใจความ และผลสัมฤทธิทาง การ
เรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชันที 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา. 

อุไรวรรณ สัจจาวรานนท.์ (2554). “การศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและผลสัมฤทธิทางการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้เรืองการปกครองส่วนทอ้งถินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
SATD ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  5 อําเภอโนนสูง  สํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครราชสีมา เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา. 

โอ๋ เอียมวิไลย.์ (2547). “การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ การ
ตระหนักรู้ในตนเอง ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบา้นหนองแสลบ
โดยใชว้ิธีสอนแบบคละผลสัมฤทธิทางการเรียน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 81 

Akkar, Z.M. (2003). “The Public ness’ of the 1990s Public Spaces in Britain With a Special 

Reference toNewcastle Upon Tyne.” Dissertation Abstracts International  84, 6 

(February : 2087-A.) 
Armstrong, David Scott.(1998). “The Effect of student Team-Achievement Division Cooperative   

  Learning Technique on Upper Secondary Social Studies Achievement and  

  Attitude Towards Social Studies Class.” Dissertation Abstracts International  

  59, 2 (August : 405-A.)  
Bejarono, Yael. (1987). “A Cooperative Small-Group Methodology in the Classroom.” The 

Modern Language  65, 5 (September : 62-67.) 
Chun, Kyung A. (1999). “Cooperative  Learning for ESL Student in the General Education 

Classroom.”Master Abstract International  37, 1 (February : 25.) 
Shinichi, Shigetomi.(2007). “Publicness and Taken-for-granted Knowledge: A Case Study of 

Communal  Land Formation in Rural Thailand.” Dissertation Abstracts 

International42, 05 (August : 3217-A.) 
 

 

 

 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

84 

 

ตารางที 6  ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
 เรืองการอ่านจับใจความ ชันมัธยมศึกษาปีที 2 วชิาภาษาไทย (ท22102)  

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
1 2 3 

องค์ประกอบทวัไปของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 1 1 1 1 

2. กาํหนดสาระสาํคญัไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 1 1 1 1 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระบุถึงสิงทีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 1 1 1 1 

4. กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 

5. เนือหาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน 1 1 1 1 

6. กาํหนดระยะเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการจดัการเรียน 

การสอน -1 1 1 .66 

7. กาํหนดสือการสอนไดส้อดคลอ้งกบัเนือหาและกิจกรรมการสอน 1 1 1 1 

8.ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง อ่านง่าย และชดัเจน 0 1 1 .66 

9. กาํหนดขนัตอนการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

(เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division) ไดช้ดัเจน 

ประกอบดว้ย ขนัเตรียมผูเ้รียน ขนัสอน ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูให ้

คาํแนะนาํ กิจกรรมกลุ่ม ขนัทดสอบ  และขนัประเมินผล 

1 1 1 1 

10. ระบุเนือหาของการสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 1 1 1 1 

ขันเตรียมผู้เรียน 
11. ครูมีการปฐมนิเทศหรือการทบทวนความรู้เดิมใหแ้ก่นกัเรียน 1 1 1 1 

12. มีการกาํหนดขอ้ตกลงในการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูและ
นกัเรียน 

1 1 1 1 
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ตารางที 6 (ต่อ)   ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เรืองการอ่าน 

 จบัใจความชนัมธัยมศึกษาปีที 2 วิชาภาษาไทย (ท22102)  
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
1 2 3 

ขันสอนความรู้ใหม่ 
13. เนือหามีความเหมาะสมกบักิจกรรม 1 1 1 1 

14. นกัเรียนมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 

ขันฝึกปฏิบัติโดยครูให้คาํแนะนํา 
15. นกัเรียนฝึกอ่านจบัใจความสาํคญัโดยมีครูคอยแนะนาํ 1 1 1 1 

กจิกรรมกลุ่ม 
16. นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มโดยครูคอยสงัเกต 

การทาํงาน 
1 1 1 1 

17. มีการนาํเสนอผลงานของกลุ่มร่วมกนั 1 1 1 1 

ขันทดสอบ 
18. แบบทดสอบหลงัแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 1 1 1 1 

ขนัประเมินผล 1 1 1 1 

19. การจะลาํดบัคะแนนนกัเรียนรายบุคคลและรายกลุ่มโดยบนัทึก 

ในคะแนนพฒันา 1 1 1 1 

20. ใบความรู้และใบงานมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเนือหา 1 1 1 1 
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ตารางที 7        ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านจับใจความเรืองการพฒันา 
  ผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความและคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียนชัน 

  มัธยมศึกษาปีที   โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมังคลาภิเษก ทจัีดการเรียนรู้ 

  แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
    

จุดประสงค์
การเรียนรู้ ขอ้ทดสอบขอ้ที ระดบั 

ผูเ้ชียวชาญคนที 
IOC 

1 2 3 

นกัเรียนมี 

ความรู้ 

ความเขา้ใจ และ 

สามารถ 
จบัใจความ 

สาํคญัจากเรือง 

ทีอ่านไดถ้กูตอ้ง 

 

. ขอ้ความขา้งตน้ไม่ไดก้ล่าวถึงเรืองใด เขา้ใจ 0 1 1 .66 

. สาระสาํคญัของขอ้ความนีคือ 

อะไร 
วิเคราะห์ 0 1 1 .66 

. บทความนีไม่ไดก้ล่าวถึงเรืองใด สังเคราะห์ 0 1 1 .66 

. สาระสาํคญัของขอ้ความนีตรงกบัขอ้
ใด 

วิเคราะห์ -1 1 1 .33 

. สาระสาํคญัของขอ้ความนีตรงกบัขอ้
ใด วิเคราะห์ -1 1 1 .33 

. ใจความสาํคญัของขอ้ความนีคืออะไร เขา้ใจ 1 1 1 1 

. ใจความสาํคญัของขอ้ความนีปรากฏ
อยูส่่วนใด 

จาํ 1 1 1 1 

. ขอ้ใดเป็นใจความสาํคญัของขอ้ความ
ขา้งตน้ จาํ -1 1 1 1 

 . ใจความสาํคญัของขอ้ความนีคือขอ้ใด เขา้ใจ 1 1 1 1 

นกัเรียนมี 

ความรู้ 

ความเขา้ใจ และ 

สามารถ 

จบัใจความ 

สาํคญัจากเรือง 

ทีอ่านได ้

ถกูตอ้ง 

. สาระสาํคญัของขอ้ความนีตรงกบั 

ขอ้ใด 
วิเคราะห์ 
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ตารางที 7 (ต่อ)  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบการอ่านจบัใจความเรืองการพฒันา 
  ผลสมัฤทธิ การอ่านจบัใจความและคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของนกัเรียนชนั 

  มธัยมศึกษาปีที   โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดัการเรียนรู้ 

  แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 
 

จุดประสงค์
การเรียนรู้ ขอ้ทดสอบขอ้ที ระดบั 

ผูเ้ชียวชาญคนที 
IOC 

1 2 3 

นกัเรียนมี . ขอ้ความนีไม่ไดก้ล่าวถึงเรืองใด จาํ    .  

ความรู้ . ขอ้ความนีกล่าวถึงเรืองใด เขา้ใจ     
ความเขา้ใจ และ 

สามารถ 
. “เลียงไฟ” มีความหมายตรงกบั 

ขอ้ใด 

สังเคราะห์ 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

จบัใจความ 

สาํคญัจากเรือง 
14. การกระทาํของภรรยาแสดงวา่ 
เป็นคนเช่นไร 

วิเคราะห์ 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ทีอ่านไดถ้กูตอ้ง . ขอ้ความนีเป็นประเภทใด เขา้ใจ 1 1 1 1 

 . ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น เขา้ใจ 0 1 1 .66 

 . ผูเ้ขียนขอ้ความนีรู้สึกอยา่งไร เขา้ใจ 0 1 1 .66 

 18. อะไรเป็นสาเหตุทีทาใหจ้าํนวนนก 

ลดลง  

เขา้ใจ 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 19. ขอ้ความนีกล่าวถึงสิงใดเป็นสาํคญั  วิเคราะห์ 1 1 1 1 

 20. หนา้ทีทีสาํคญัทีสุดของชาวไทยคือ 

สิงใด  

เขา้ใจ 

 

0 

 

1 

 

1 

 

.66 

 

 21. สถาบนัทีมีความสาํคญัต่อความมนัคง 

ของชาติไทยคือสถาบนัใด 

เขา้ใจ 

 
 

 

 

 

1 

 

.66 

 

 22. เอกลกัษณ์ทีแสดงถึงความเป็น 

คนไทยคือขอ้ใด 

วิเคราะห์ 

 

0 

 

1 

 

1 

 

.66 

 

 23.บุคคลในขอ้ใดไม่ใชห้ลกัในการอ่าน
จบัใจความ  

จาํ 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 24. ขอ้ใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่าน
จบัใจความ  

จาํ 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

 

 

ตารางที 7 (ต่อ)  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบการอ่านจบัใจความ เรืองการพฒันา 
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  ผลสมัฤทธิ การอ่านจบัใจความและคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ของนกัเรียนชนั 

  มธัยมศึกษาปีที   โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทีจดัการเรียนรู้ 

  แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 
    

จุดประสงค์
การเรียนรู้ ขอ้ทดสอบขอ้ที ระดบั 

ผูเ้ชียวชาญคนที 
IOC 

1 2 3 

นกัเรียนมี 5. ใจความสาํคญั คืออะไร  เขา้ใจ 1 1 1 1 

ความรู้ความ 6. ขอ้ความขา้งตน้ กล่าวถึงเรืองใด จาํ 1 1 1 1 

เขา้ใจ และ
สามารถจบั 

27. จากขอ้ความผูที้พดูควรเป็นบุคคลใด
และพดูกบัใคร 

สังเคราะห์ 1 1 1 1 

ใจความสาํคญั
จากเรืองทีอ่าน 

28. ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูที้พดู
เห็นความสาํคญัของสิงใด 

วิเคราะห์ 1 1 1 1 

ไดถ้กูตอ้ง 29. ใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

อยูส่่วนใด 

เขา้ใจ 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 0. ใจความสาํคญัคืออะไร เขา้ใจ 1 1 1 1 

 31. ใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

อยูบ่ริเวณใด 
จาํ 1 1 1 1 

 32. สาระสาํคญัจากบทความนีคืออะไร เขา้ใจ 1 1 1 1 

 33. จากขอ้ความขา้งตน้เพราะเหตุใด 

คนสวยจึงไม่ประสบความสาํเร็จในชีวติคู่ วิเคราะห์ 1 1 1 1 

 34. จากขอ้ความขา้งตน้เพราะเหตุใดคน
ไม่สวยจึงประสบความสาํเร็จในชีวิตคู่ 

วิเคราะห์ 1 1 1 1 

 35. ขอ้ใดกล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จาํ 1 1 1 1 

37. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเรืองใด เขา้ใจ 1 1 1 1 

38. นิทานเรืองนีกล่าวถึงเรืองใด เขา้ใจ 1 1 1 1 

39. เพราะเหตุใดนาํจึงท่วมหมู่บา้น จาํ 1 1 1 1 

40. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเรืองใด เขา้ใจ 1 1 1 1 
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ตารางที 8  แสดงค่าความเชือมัน (p)และอาํนาจจําแนก (r)ของแบบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านจับ
ใจความ ก่อนและหลงัเรียน 

 

ขอ้ที n  r p  

1 28 0.34 0.80 

2 28 0.37 0.54 

3 28 0.24 0.36 

4 28 0.21 0.54 

5 28 0.41 0.46 

6 28 0.30 0.39 

7 28 0.24 0.36 

8 28 0.27 0.57 

9 28 0.32 0.61 

10 28 0.26 0.46 

11 28 0.40 0.36 

12 28 0.27 0.57 

13 28 0.31 0.50 

14 28 0.29 0.79 

15 28 0.32 0.61 

16 28 0.53 0.64 

17 28 0.54 0.25 

18 28 0.59 0.68 

19 28 0.43 0.68 

20 28 0.63 0.61 
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ตารางที 9  แสดงค่าความเชือมันของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง การอ่าน 

 จับใจความสําคญั  
 

จาํนวนขอ้สอบ คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเชือมนั 

20 14.8 6.02 0.72 
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ตารางที 10  ดัชนีความสอดคล้องของแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ 
 

ขอ้ที 
รายการทีประเมิน ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 1 2 3 

1. 

 

 

 

บา้นของนกัเรียนเป็นร้านขายของคุณพ่อและคุณแม่ตอ้งไปร่วมงาน
ประชุมผูป้กครองทีโรงเรียนของน้อง แต่นักเรียนมีนัดกบัเพือน ๆ  
นกัเรียนจึงเลือนนดัเพือนเพือจะมาดูแลร้านแทนคุณพอ่และคุณแม่ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2. 

 

 

ขณะนักเรียนกาํลงัอ่านหนังสือการ์ตูน น้องของนักเรียน ขอให้ช่วย
สอนการบา้นให้ นักเรียนจึงเลิกอ่านการ์ตูนและช่วยสอนการบา้น
นอ้ง 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3. 
 

 

 

 

สัปดาห์หน้าเป็นวนัแข่งขนักีฬาสี นกัเรียนเป็นนกักีฬาปิงปองของสี
แดงเพือนของนักเรียน เป็นนักกีฬาปิงปองของสีฟ้า รู้ว่าตวัเองเล่น
ปิงปองไม่เก่ง  จึงขอให้นักเรียนช่วยสอนและเป็นคู่ ฝึกซ้อมให ้ 
นกัเรียนจึงตอบตกลงทงัทีทราบดีวา่เป็นคู่แข่งขนักนั 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

. 

 

 

 

วนันีนักเรียนบา้นไปพกัผ่อน พอขึนรถประจาํทางไดน้งัริมหน้าต่าง
แต่มีผูห้ญิงทอ้งแก่ใกลค้ลอดขึนมานกัเรียนจึงลุกขึนให้ผูห้ญิงคนนนั
นงัลง 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5. 

 

 

ครูมอบงานให้ทุกคนเขียนเรียงความ ปากกาของประสิทธิหมึกหมด 
นกัเรียนจึงแนะนาํใหป้ระสิทธิไปยมืเพือนคนอืน ๆ 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6. 

 

 

 

 

นกัเรียนเกบ็สตางคค์่าขนม เพือสะสมไวซื้อของทีตนเองตอ้งการ แต่
โรงเรียนไดต้งักล่องรับบริจาคช่วยผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวทีประเทศ
ญีปุ่น นกัเรียนจึงยอมสละเงินสตางคที์ออม เพือร่วมบริจาคทรัพยก์บั
ทางโรงเรียน 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 10 (ต่อ)  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ  (ต่อ) 



 
 

92 

 

ขอ้ที 
รายการทีประเมิน ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 1 2 3 

7. 

 

 

 

นกัเรียนเกบ็สตางคค์่าขนมวนัละ 5 บาท เพือซือขนมทุกวนั แต่ใน
วนันีครูอดิศร ใหน้กัเรียนในหอ้งเรียนรวมกลุ่มจดับอร์ดหนา้
หอ้งเรียน เพือนๆจึงรวบรวมสตางค ์สาํหรับเป็นค่าจดัทาํ นกัเรียนก็
เตม็ใจจ่ายสตางคเ์พือทาํบอร์ด 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

.66 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

ขณะเดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้ นกัเรียนกาํลงัขึนลิฟต ์มีครอบครัว
หนึง ซึงพอ่หิวของหลายอยา่ง แม่จูงลกูทียงัแบเบาะขึนลิฟตม์าดว้ย  
แต่ลิฟต ์เตม็พอดี ไม่สามารถขึนไดพ้ร้อมกนั นกัเรียนจึงเดินออกจาก
ลิฟตเ์พือเสียสละใหค้รอบครัวดงักล่าวไดขึ้นลิฟตไ์ป 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

ขณะนกัเรียนเดินกลบับา้นพบเดก็ประถมกลุ่มหนึงกาํลงัเกบ็ลูกบอลที
ตกลงในสระนาํ เดก็  ๆกลุ่มนนัพยายามใชไ้มเ้ขียลูกบอลซึง ดูเหมือน
กาํลงัลอยออกไปไกลทุกที นกัเรียนจึงเขา้ไปช่วยเหลือเดก็ ๆ กลุ่มนนั 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

10. 

 

เพือนร่วมชันเรียนของนักเรียนทาํเงินห้องหาย เมือช่วงเช้าวนันี 
นกัเรียนจึงช่วยเป็นธุระตามหากระเป๋าสตางคอ์ยา่งเตม็ที 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 การเข้าร่วมในเรืองของส่วนรวมทเีป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม     

11. 

 

 

เมือนักเรียนไปเทียวบ้านเพือน หลงัทานอาหารเสร็จนักเรียนเห็น
ผูป้กครองของเพือนกาํลงัเกบ็ลา้งจานชาม นกัเรียนจึงตรงเขา้ช่วย 

ลา้งจาน 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

ในวนัประกวดการตกแต่งกระทงในกิจกรรมวนัลอยกระทงของ
โรงเรียน ขณะทีนักเรียนและเพือน ๆ ในชนัเรียนทีเป็นตวัแทนห้อง 
2/2 กาํลงัทาํพาน เพือนนักเรียนห้อง 2/4 ทีเป็นตวัแทนห้องมาพบ
นักเรียนเพือขอไม้กลัดกระทงทีเหลือของ กลุ่มนักเรียนมาใช้ทํา
กระทง แต่นักเรียนไม่ให้ไมก้ลดักระทงกบัเพือนห้อง 2/4 เพราะทงั
สองกลุ่มเป็นคู่แข่งกนั 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

.66 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

นักเรียนให้เพือน ยืมโทรศพัท์มือถือของตวัเอง เพราะเพือนตอ้งใช้
โทรศพัทติ์ดต่อกบัผูป้กครองของเขาเพือขอใหใ้หผู้ป้กครองนาํสมุดที
ยมืเพือนแลว้ลืมไวที้บา้นมาใหเ้ขา จะไดส่้งสมุดใหคุ้ณครูไดท้นัเวลา 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

.66 
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ตารางที (ต่อ)   ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ   
 

ขอ้ที 
รายการทีประเมิน ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 1 2 3 

14. 

 

 

 

ทา้ยชวัโมงวิชาภาษาต่างประเทศครูมอบหมายให้รองหัวหนา้ห้องนาํ
สมุดทีเพือนๆในหอ้งส่งไปวางทีโต๊ะครู เพือครูจะไดต้รวจ นกัเรียนที
เป็นหวัหนา้หอ้งเห็นรองหวัหนา้ห้องถือสัมภาระของตนเองและสมุด
ของเพือน ๆ ในหอ้งจึงตรงเขา้ช่วยถือ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

15. 

 

 

ในวิชาลูกเสือ ผูก้าํกบัสังการให้นายหมู่ลูกเสือเป็นตวัแทนไปรับไม้
ง่ามมาแจกสมาชิกในหมู่ เพือใชใ้นคาบเรียน แต่วนันีนายหมู่ ของหมู่
นกัเรียนไม่มาโรงเรียน นกัเรียนจึงอาสาทาํหนา้ทีแทนนายหมู่ทีไม่มา 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

16. 

 

 

 

เมือวนัก่อนครูทีปรึกษาของนกัเรียนประสบอุบติัเหตุเขา้โรงพยาบาล 
ทุกคนนัดหมายกันว่าจะไปเยียมคุณครูทีโรงพยาบาล แต่ไม่มีใคร
ทราบวา่โรงพยาบาลอยูที่ไหน นกัเรียนซึงรู้จกัโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี
เพราะบา้นอยูใ่กล ้จึงอาสาพาเพือน ๆ ไป 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

นกัเรียนและเพือนตอ้งรีบทาํงานกลุ่มทีครูมอบหมายให้ทาํ จึงตอ้งใช้
ช่วงเวลาพกักลางวนั ทุกคนยงัไม่ได้รับประทานอาหารกลางวนั 
นกัเรียน เห็นวา่งานในส่วนของตนเองเสร็จแลว้เพือนๆทาํงานกนัอยู่
และยงัไม่มีใครทานอาหาร นักเรียนจึงอาสาไปหาซืออาหารมือ
กลางวนัมาใหเ้พือนๆทุกคนทาน 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

ในชวัโมงภาษาไทย ครูไดถ้ามเรืองไตรยางค ์ทีสอนเมือชวัโมงทีแลว้
และใหป้ระสิทธิและเพือน ๆ ในหอ้งเรียนยนืขึนตอบ แต่ประสิทธิกบั
เพือนๆตอบไม่ไดจึ้งไม่ไดรั้บอนุญาตให้นังลง จนกว่าจะมีใครตอบ
คาํถามได ้ แต่นักเรียนเป็นคนหนึงทีทราบคาํตอบจึงลุกขึนยืน และ
ตอบคาํถามของคุณครูเพือเพือนๆนกัเรียนจะไดน้งัลง 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

.66 

 

 

 

 

19. 

 

 

เพือนของคุณพอ่มาหาทีบา้นหลายคน และยงัเป็นแขกทีสาํคญั คุณแม่
จึงตอ้งเตรียมอาหารไวต้อ้นรับ นกัเรียนทาํอาหารไม่เก่งจึงไม่ไปช่วย
คุณแม่เตรียมอาหาร เพราะกลวัวา่จะเกะกะคุณแม่ในครัว 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

20. 

 

 

 

อีกสองสัปดาห์จะเป็นวนัสอบปลายภาค วิชาภาษาไทย ซึงเป็นวิชาที
เพือนๆหลายๆคนในห้องไม่ค่อยเข้าใจ  นักเรียนได้คะแนนวิชา
ภาษาไทยสูงสุดของชนัเรียน นกัเรียนจึงนดัเพือน ๆ ในชนัเรียนหลงั
เลิกเรียนเพือทบทวนเนือหาทีเรียนมา 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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ตารางที 10 (ต่อ) ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ   
 

ขอ้ที 
รายการทีประเมิน ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 1 2 3 

 การทาํเป็นประโยชน์ต่อผู้อนืและส่วนรวมมากกว่าส่วนตน     

21. 

 

 

วิชาภาษาไทย ท22102 หลงัจากหมดคาบเรียนนักเรียนเห็นครูกาํลงั
เกบ็อุปกรณ์การสอนอยู ่นกัเรียนจึงบอกเพือนทีนงัอยูใ่กล ้ๆ ใหรี้บไป
ช่วยคุณครูเกบ็อุปกรณ์การสอน 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

22. 

 

นกัเรียนเห็นไฟในห้องเรียนบริเวณชนั 4 เปิดทิงไวน้กัเรียนจึงเดินขึน
ไปชนั4 เพือปิดไปดวงนนั 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

23. 
 

 

 

วนัพรุ่งนีมีงานสถาปนาโรงเรียน นักเรียนไดรั้บมอบหมายจากทาง
คุณครูให้ดูและความเรียบร้อยบริเวณทีจอดรถของแขกทีจะมา
ร่วมงาน อนัทีจริงนักเรียนไม่ค่อยขอบงานนีสักเท่าไรนักแต่ก็คิดว่า
จะตอ้งทาํหนา้ทีใหดี้ทีสุดเพราะเป็นชือเสียงของโรงเรียน 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

24. 

 

 

เชา้วนันีนกัเรียนมาโรงเรียนแต่เชา้ และพบวา่เกา้อีมา้หินตวัหนึง 

มีหมากฝรังติดอยู ่ซึงอาจติดเสือผา้คนทีมานงัทีเกา้อีตวันนั และ 

เลอะเทอะเสือผา้ได ้นกัเรียนจึงทาํความสะอาดเกา้อีตวันนั 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

25. 

 

 

บริเวณโรงเรียนมีขยะถูกทิงเกลือนกลาดสกปรกและไม่น่ามอง อีกทงั
นักการภารโรงมีจาํนวนน้อยไม่เพียงพอ นักเรียนจึงเก็บขยะไปทิง
เพือใหโ้รงเรียนสะอาดสวยงามและแบ่งเบาภาระของนกัการภารโรง 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

26. 

 

 

 

วนันีในช่วงเวลาพกักลางวนั เมือทานอาหารอิมนกัเรียนสังเกตเห็นวา่
มีจานวางอยูห่ลายใบเกิดจากนกัเรียนทีรับประทานอาหารแลว้ไม่เก็บ
ภาชนะ นกัเรียนจึงเกบ็จานทุกใบทีไม่ไดเ้กบ็ไวใ้นทีรองรับภารชนะที
ใชแ้ลว้ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

27. 
 

 

 

หลงัเลิกเรียน นกัเรียน เดินออกจากโรงเรียบแลว้พบวา่กาํแพงรัวของ
โรงเรียนถูกขีดเขียน จนเลอะเทอะดว้ยถอ้ยคาํทีบางถอ้ยคาํไม่สุภาพ 
นักเรียนเห็นว่าไม่น่ามองและทาํให้ชือเสียงของโรงเรียนเสือมเสีย 
นกัเรียนจึงชวนเพือน ๆ มาทาํความสะอาด 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

28. 

 

 

 

ในวนันีมีการแข่งขนับาสเกตบอล ซึงนักเรียนเป็นนักกีฬาทีตอ้งลง
แข่งขนั ก่อนแข่งปรากฏว่ามีนาํเจิงนอง บริเวณสนาม และอาจเป็น
อนัตรายแก่ผูเ้ล่น นักเรียนจึงนําไมถู้พืนมาทาํความสะอาดก่อนลง
แข่งขนัโดยไม่กลวัวา่จะเหน็ดเหนือยเวลาลงแข่งขนั 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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ตารางที 10 (ต่อ) ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะ  
 

ขอ้ที 
รายการทีประเมิน ผูเ้ชียวชาญคนที 

IOC 
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและช่วยเหลือผูอื้น 1 2 3 

29. 

 

 

 

เชา้วนันีฝนตก ครูจึงแจง้นกัเรียนทุกคนใหเ้ขา้แถวทาํกิจกรรมหนา้ 
เสาธงหนา้ห้องเรียน และบงัเอิญวา่นกัเรียนตวัแทนเชิญธงไม่มาเรียน 
นกัเรียนจึงยอมตากฝนไปยนืเป็นตวัแทนเชิญธงชาติหนา้เสาธง 

ในวนันี 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

30. 
 

 

 

บ่ า ย วัน เส า ร์ เ พื อนๆของนัก เ รี ยนชักชวนกันไป เ ดิน เ ล่น ที
ห้างสรรพสินคา้ แต่นักเรียนกลับคิดว่าการไปช่วยคนตาบอดอ่าน
หนังสือ  น่าจะเป็นกิจกรรมยามว่างทีมีสาระ และได้ประโยชน์
มากกวา่ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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ตารางที 11 แสดงค่าสัมประสิทธิแอลฟาของแบบวดัคุณลกัษณะด้านจิตสาธารณะ 
 

ขอ้ที Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1 3 5 3.90 .738 

2 3 5 4.00 .816 

3 3 5 4.00 .816 

4 3 5 4.20 .789 

5 3 5 3.80 .789 

6 3 5 4.20 .789 

7 3 5 4.10 .876 

8 3 5 3.90 .568 

9 2 5 4.10 1.101 

10 2 5 3.60 .843 

11 4 5 4.30 .483 

12 3 4 3.70 .483 

13 3 5 4.00 .667 

14 0 4 2.90 1.101 

15 2 5 3.40 .843 

16 3 5 4.10 .876 

17 3 5 3.80 .632 

18 3 5 3.90 .730 

19 3 5 3.80 .789 

20 3 5 3.80 .789 
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ตารางที 12   แสดงผลสัมประสิทธิแอลฟาของแบบวดัคุณลกัษณะด้านจิตสาธารณะ 
 

N Cronbach’s Alpha n of ltems 

30 .809 20 
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ภาคผนวก ข 
 

คะแนนการพฒันาของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความก่อน-หลงัจัดการเรียนรู้ 

คะแนนคุณลกัษณะจิตสาธารณะก่อน-หลงัจัดการเรียนรู้ 
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ตารางที 13 คะแนนพฒันาของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มที 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 

รวม เฉลีย ผลการพฒันา 
1 2 3 4 5 

1 2 2 2 3 3 12 2.4 ดีมาก 
2 1 2 3 3 3 12 2.4 ดีมาก 

3 2 3 3 2 3 13 2.6 ดีมาก 

4 1 3 2 3 3 12 2.6 ดีมาก 

5 2 3 3 3 3 14 2.8 ดีมาก 

6 2 1 2 3 3 11 2.2 ดี 

 

การแปลผลคะแนน 
  0-2  = 0.00-0.75 แปลผลในระดบัปรับปรุง 

  3-5  = 0.76-1.50 แปลผลในระดบัพอใช ้
  6-8  = 1.60-2.25 แปลผลในระดบัดี 
  9-10 = 2.26-3.00 แปลผลในระดบัดีมาก 
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ตารางที 4 คะแนนผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ ก่อน-หลงัเรียน เรืองการอ่านจับใจความ 

 สําคญั นักเรียน 27 คน แบบทดสอบจํานวน 2  ข้อ 
 

นกัเรียนคนที คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

1 11 19 

2 10 18 

3 9 16 

4 8 17 

5 8 17 

6 10 14 

7 11 18 

8 9 17 

9 12 19 

10 8 15 

11 11 18 

12 8 17 

13 9 15 

14 9 16 

15 11 16 

16 8 15 

17 10 19 

18 6 15 

19 8 17 

20 9 15 

21 9 16 
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ตารางที 4 (ต่อ) คะแนนผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความ ก่อน-หลงัเรียน เรืองการอ่านจบั
ใจความสาํคญั นกัเรียน 27 คน แบบทดสอบจาํนวน 2  ขอ้ 

 

22 8 15 

23 10 20 

24 10 19 

25 8 17 

26 9 16 

27 8 17 
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ตารางที 5 คะแนนจิตสาธารณะก่อน–หลงัการทดลอง เรืองการอ่านจับใจความสําคญั  
 นักเรียน 27 คน แบบสอบถามความสนใจในการเรียน 0 ข้อ 

 

Paired Samples Test 
 

N=27 Mean Std. Sig. (2-tailed) 

Pretest 3.74 .29 
.000 

Posetest 4.45 .34 
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ภาคผนวก ค 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 

1.  ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102)  
 ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  

2.   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความ ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
3.   แบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
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แผนการจัดการเรียนรู้ เรืองการอ่านจับใจความ วชิาภาษาไทยพนืฐาน (ท21102)  
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 โดยวธีิสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  

ทมีีเนือหาส่งเสริมคุณลกัษณะเรืองจิตสาธารณะ 
 

กรอบการจัดการเรียนรู้ 

 รายวิชา ท22102  ภาษาไทยพืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระที 1  การอ่าน  
 มาตรฐานที ท1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 

 ตัวชีวดัชันปี ระดับมัธยมศึกษาปีที 2  ขอ้ 2  จับใจความสําคัญ สรุปความอธิบาย
รายละเอียดจากเรืองทีอ่าน 
 

สาระการ
เรียนรู้ตาม
ตวัชีวดั 

แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

ที 

สาระการเรียนรู้ 
จาํนวน
คาบ 

การวดัผล 

ทดสอบ ปฏิบติั ชินงาน 

จบัใจความ
สาํคญั  
สรุปความ
อธิบาย
รายละเอียด
จากเรืองทีอ่าน 
 

1 
การจบัใจความ
สาํคญั 

2 / / 
 

2 
การอ่านจบัใจความ
นิทาน 2 / / 

 

3 
การอ่านจบัใจความ
ข่าว 

2 / / 
 

4 
การอ่านจบัใจความ
บทความ 

3 / / 
 

5 
การอ่านจบัใจความ
เรืองสนั 

3 
/ 

 

/ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมมือกนัเรียนรู้ 

(เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division) 

หน่วยการเรียนรู้เรือง  การอ่านจับใจความ มีจํานวนทงัสิน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 12 คาบ    

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 

 

 1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

  1.1  จุดประสงคป์ลายทาง 

  1.2  จุดประสงคน์าํทาง 

 2.  สาระการเรียนรู้ 

 3.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 4.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.  สือการเรียนและแหล่งการเรียนรู้ 

 6.  บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 7.  ใบความรู้ที 1 

 8.  กิจกรรมที 1 

 9.  ใบความรู้ที 2 

     10.  กิจกรรมที 2 

     11.  แบบทดสอบ 
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แผนการเรียนรู้ท ี1 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

(เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

เรือง การอ่านจับใจความสําคญั                 เวลาเรียน 2 ชัวโมง 

............................................................................................................................................................ 
 

มาตาฐานการเรียนรู้ 

 ท 1.1:  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพือนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา
ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  มฐ. 2.2 จบัใจความสาํคญัและอธิบายรายละเอียดจากเรือง
ทีอ่าน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 จุดประสงค์ปลายทาง 

  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เรืองการอ่านจับใจความและสามารถจบัใจความ
สาํคญัไดถู้กตอ้ง 

 จุดประสงค์นําทาง 

 1. นกัเรียนบอกความหมายของการจบัใจความสาํคญัได ้

 2. นกัเรียนบอกความสาํคญัของการจบัใจความสาํคญัได ้

 3. นกัเรียนบอกลกัษณะของใจความสาํคญัและใจความรองได ้

 4.  นักเรียนแยกประโยคใจความสําคญักบัประโยคใจความรองออกจากขอ้ความที
กาํหนดใหไ้ด ้

 

สาระการเรียนรู้ 

 การจบัใจความสาํคญัตลอดจนการอธิบายลกัษณะของใจความสาํคญัและใจความรอง 
เป็นพืนฐานทีสาํคญัในการอ่านจบัใจความ 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนัการเตรียมผูเ้รียน  

  ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ สนทนาขอ้ตกลงในการปฏิบติัตนในการเรียน        
การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิค STAD โดยใหน้กัเรียนรู้สึกเสมอว่า การเรียนรู้ต่อไปนีจะเตม็
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ไปดว้ยบรรยากาศการร่วมมือกนั เพือผลงานของกลุ่มทุกคนจะปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเตม็ใจ เตม็เวลา
และเตม็ประสิทธิภาพของตนเอง ครูจะเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนตลอดเวลา  

 2.  ขนัสอนความรู้ใหม่  

ครูทบทวนความรู้เรืองการอ่านทวัๆ ไปโดยการสนทนา ซกัถามแลว้ใหค้วามรู้ใหม่
เกียวกบัเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญัโดยอธิบายเนือหาใหก้ระจ่าง(นกัเรียนศึกษาใบงานที 1 

 3.  ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 
  ครูตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียนดว้ยการให้นักเรียนทาํกิจกรรมที  เรือง     
การจบัใจความสาํคญัและใจความรอง หากตอบผดิใหเ้พือน ๆ ช่วยกนัอธิบาย ครูเฉลยกิจกรรมและ
บนัทึกคะแนนรายบุคคล 

 4.  ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
ครูแจกใบความรู้ที 2 ใบงานที 2 เรืองหลกัการอ่านจบัใจความสําคญัและใบ

ประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้และร่วมกันสนทนาถึง
ความหมายของใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากใบงาน 

.  ครูคอยติดตามการปฏิบติังานกลุ่มและปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ซึงเกิดขึนในกระบวนการของกลุ่ม 

.  ครูใหน้กัเรียนทุกกลุ่มเสนอผลงาน 

.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของการจบัใจความสาํคญั 

 5.  ขนัทดสอบ  

  ครูทดสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนทุกคน โดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ 

นกัเรียนแต่ละคนจะไม่มีการช่วยเหลือกนั 
 6.  ขนัสรุปและประเมินผล  

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจคาํตอบของแบบทดสอบและรวมคะแนนของกลุ่มโดย
นาํคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกนัหารดว้ยจาํนวนสมาชิก เมือไดค้ะแนนของกลุ่มแลว้ บนัทึก
ลงในแบบบนัทึกคะแนนพฒันา 
 

การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 . สงัเกตจากการทาํกิจกรรม 

 . การตรวจใบงานและตรวจแบบทดสอบ 

 . การทาํงานกลุ่มจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ประเมินโดยนักเรียน 

เป็นกลุ่มและประเมินโดยครู 
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สือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรืองพืนฐานการอ่านจบัใจความสาํคญั 

 2.  ใบงานการอ่านจบัใจความสาํคญั 
 

บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ผลการจดักิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.  การร่วมมือกนัเรียนรู้ของนกัเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.  ปัญหาทีเกิดระหวา่งเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4.  แนวทางการแกปั้ญหา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.  ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
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ใบความรู้ท ี1 
เรือง ใจความสําคญัและใจความรอง 

 
 

 การอ่านจบัใจความสาํคญั หมายถึง การอ่านทีผูอ่้านตอ้งเขา้ใจเรืองราวทีอ่านโดย
สามารถสรุปความสาํคญัของเรืองทีอ่านไดว้า่ใคร ทาํอะไร ทีไหน เมือไร ทาํไม และอยา่งไร 

 . ใจความสาํคญั หมายถึง ประโยคทีสามารถเป็นหัวเรืองของยอ่หนา้ได ้ แมต้ดั
เนือความของประโยคอืนออกหมดกย็งัคงมีสาระสาํคญัครบถว้นใจความสาํคญัจะเป็นเพียงประโยค
เดียวหรืออยา่งมากไม่เกิน 2 ประโยค 

 2. ใจความรอง หมายถึง ประโยคทีเป็นใจความขยายประโยคหลกัหรือประโยค
ใจความสาํคญัใหไ้ดค้วามชดัเจนขึน 
 

ใจความสําคญัมีลกัษณะดังนี 

 1.  เป็นขอ้ความทีคลุมใจความของขอ้ความอืน ๆ ในตอนนนั ๆ ไดห้มดขอ้ความ 

 2.  ใจความสาํคญัของขอ้ความหนึง ๆ หรือยอ่หนา้หนึง ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 

 3.  ส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค อาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซบัซอ้นก็ได ้

แต่ในบางกรณี ใจความสําคญัอาจไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความทีแฝงอยู่ในขอ้ความ     
นนั ๆ 

 4.  ใจความสาํคญัทีมีลกัษณะเป็นประโยค ส่วนมากจะปรากฏอยูต่น้ขอ้ความ 

 5. ใจความสาํคญัทีเป็นเหตุเป็นผลกนัโดยทีใจความรองเป็นผลขยายใจความสาํคญั 

 6. ใจความสาํคญัทีเป็นขอ้สรุปของประโยค 
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กจิกรรมที 1 

การจับใจความสําคญัและใจความรอง 
 

กจิกรรม    

 การจบัใจความสาํคญัและใจความรอง 
 

ผลการเรียนรู้   

 รู้และเขา้ใจความหมายใจความสาํคญัและใจความรองได ้
 

จุดประสงค์    

 บอกใจความสาํคญัและใจความสาํคญัรองจากขอ้ความทีกาํหนดได ้
 

ภาระงาน     

 ศึกษาการอ่านจบัใจความสําคญั ความหมาย ใจความสาํคญัและใจความรองจาก         
ใบความรู้แลว้บอกใจความสาํคญัและใจความรองจากขอ้ความทีกาํหนดให ้

 1.  จิตสาธารณะ คือ จิตของคนทีรู้จกัความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทาํ
ประโยชน์เพือส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาทีเกิดขึนในสังคม ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชีวิต เพือเป็น
หลกัการในการดาํเนินชีวิต ช่วยแกปั้ญหาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์สุขแก่สงัคม 

 2.  การทีจะรักษาสิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนของเราให้ไดผ้ลนัน  ตอ้งอาศยัความ   
ร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย การตงั “ชุมนุมธนาคารขยะ” นนั เป็นวิธีหนึงทีจะสามารถแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวได ้

 3.  วัดเป็นสถานทีควรได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ          
การแกปั้ญหาเรืองความสะอาดภายในวดันนัควรเป็นหนา้ทีของคนในชุมชนทุกคน 

 4.  เดก็ชายภาคภูมิเป็นทีรักของเพือนในหอ้งและคุณครูทีปรึกษา เพราะเด็กชายภาคภูมิ
เป็นคนทีชอบช่วยเหลือผูอื้นเสมอ ๆ  

 5.  เด็กหญิงมีนรญา มกัแบ่งปันอาหารกลางวนัทีคุณแม่ของเธอทาํมาให้รับประทานที
โรงเรียน กบัเพือนในหอ้งทีไม่มีสตางครั์บประทานอาหารกลางวนั โดยทุกกลางวนัเธอกบัเพือน ๆ
จะมานงัลอ้มวงทานอาหารในหอ้งพกัครูเป็นประจาํ 

 6.  ป่าชายเลนเป็นทีอยู่ของสัตว์นํานานาชนิดทงัยงัเป็นทีทีเราสามารถพบพนัธ์ุไม ้     
หายากต่าง ๆ ได ้ดงันนั เราจึงความช่วยกนัอนุรักษป่์าชายเลนใหค้งอยูก่บัเรานานเท่านาน 
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 7.  วนันีนายเทวา นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  กับเพือน ๆ ช่วยกันขุดลอกคูนํา       
หลงัโรงเรียนเพือป้องกนันาํท่วมโรงเรียนเวลาฤดูฝนมาถึง 

 8.  โรงอาหารเป็นสถานทีสําหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้รับประทาน
อาหาร จึงควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะ การเกบ็จานชามและชอ้นส้อม หลงัจากรับประทานอาหาร
เสร็จในที ๆ จดัไวใ้หเ้ป็นวิธีการหนึงทีจะช่วยใหโ้รงอาหารสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 

 9.  ความอ่อนโยนและมีนาํใจเป็นคุณลกัษณะทีติดตวัคนไทยทุกคน แมว้่าจะเดินทาง
ไปทีใดในโลก กจ็ะไดรั้บการตอ้นรับและไมตรีจากผูค้นทีไดพ้บเห็น 

    10.  ฟุตบอลเป็นกีฬาทีมีผูเ้ล่นฝ่ายละ  คน เล่นกนัภายใตก้ติกาทีกาํหนด หากทีมใด
ตอ้งการเป็นผูช้นะนอกจากความสามารถแลว้ ความสามคัคีกนัภายในทีมเป็นปัจจยัทีสําคญัทีจะ
นาํไปสู่ชยัชนะ  
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 เฉลยกจิกรรมท ี1  

การจับใจความสําคญัและใจความรอง 
 
 

กจิกรรม   

 การจบัใจความสาํคญัและใจความรอง 
 

ผลการเรียนรู้   

 รู้และเขา้ใจความหมายใจความสาํคญัและใจความรองได ้
 

จุดประสงค์   
 บอกใจความสาํคญัและใจความรองจากขอ้ความทีกาํหนดได ้
 

ภาระงาน   

 ศึกษาการอ่านจบัใจความสําคญั ความหมาย ใจความสาํคญัและใจความรองจาก        
ใบความรู้แลว้บอกใจความสาํคญัและใจความรองจากขอ้ความทีกาํหนดให ้

 1.  จิตสาธารณะ คือ จิตของคนทีรู้จกัความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทาํ
ประโยชน์เพือส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาทีเกิดขึนในสังคม ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชีวิต เพือเป็น
หลกัการในการดาํเนินชีวิต ช่วยแกปั้ญหาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์สุขแก่สงัคม 

  ใจความสาํคญั คือ  จิตสาธารณะ คือ  จิตของคนทีรู้จกัความเสียสละ ความร่วมมือ
ร่วมใจ ในการทาํประโยชน์เพือส่วนรวม 

  ใจความรอง  คือ ช่วยลดปัญหาทีเกิดขึนในสังคม ช่วยกันพฒันาคุณภาพชีวิต        
เพือเป็นหลกัการในการดาํเนินชีวิต ช่วยแกปั้ญหาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์สุขแก่สงัคม 

  2.  การทีจะรักษาสิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนของเราให้ไดผ้ลนัน  ตอ้งอาศยัความ    
ร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย การตงั “ชุมนุมธนาคารขยะ” นนั เป็นวิธีหนึงทีจะสามารถแกไ้ขปัญหา
สิงแวดลอ้มของโรงเรียนเราได ้

  ใจความสําคญั  คือ  การตงั “ชุมนุมธนาคารขยะ” นัน เป็นวิธีหนึงทีจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มของโรงเรียนเราได ้

  ใจความรอง คือ การทีจะรักษาสิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนของเราให้ได้ผลนัน         
ตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 
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 3.  วดัเป็นสถานทีควรไดรั้บการดูแลและรักษาความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ การแก ้
ปัญหาเรืองความสะอาดภายในวดันนัควรเป็นหนา้ทีของคนในชุมชนทุกคน 

  ใจความสาํคญั คือ การแกปั้ญหาเรืองความสะอาดภายในวดันนัควรเป็นหนา้ทีของ
คนในชุมชนทุกคน 

  ใจความรอง  คือ  วดัเป็นสถานทีควรไดรั้บการดูแลและรักษาความสะอาดเรียบร้อย
อยูเ่สมอ 

 4.  เดก็ชายภาคภูมิเป็นทีรักของเพือนในหอ้งและคุณครูทีปรึกษา เพราะเด็กชายภาคภูมิ
เป็นคนทีชอบช่วยเหลือผูอื้นเสมอ ๆ  

  ใจความสาํคญั คือ เดก็ชายภาคภูมิเป็นทีรักของเพือนในหอ้งและคุณครูทีปรึกษา    
  ใจความรอง คือ เพราะเดก็ชายภาคภูมิเป็นคนทีชอบช่วยเหลือผูอื้นเสมอ ๆ  

 5.  เด็กหญิงมีนรญา มกัแบ่งปันอาหารกลางวนัทีคุณแม่ของเธอทาํมาให้รับประทาน
ทานทีโรงเรียน กบัเพือนในห้องทีไม่มีสตางครั์บประทานอาหารกลางวนั โดยทุกกลางวนัเธอกบั
เพือน ๆ จะมานงัลอ้มวงทานอาหารในหอ้งพกัครูเป็นประจาํ 

  ใจความสําคญั  คือ  เด็กหญิงมีนรญา มกัแบ่งปันอาหารกลางวนัทีคุณแม่ของเธอ   
ทาํมาใหรั้บประทานทีโรงเรียน กบัเพือนในหอ้งทีไม่มีสตางคท์านอาหารกลางวนั 

  ใจความรอง  คือ  โดยทุกกลางวนัเธอกบัเพือนๆจะมานังลอ้มวงทานอาหารใน
หอ้งพกัครูเป็นประจาํ 
 6.  ป่าชายเลนเป็นทีอยู่ของสัตว์นํานานาชนิดทงัยงัเป็นทีทีเราสามารถพบพนัธ์ุไม ้     
หายากต่าง ๆได ้ดงันนั เราจึงควรช่วยกนัอนุรักษป่์าชายเลนใหค้งอยูก่บัเรานานเท่านาน 

  ใจความสาํคญั คือ เราจึงควรช่วยกนัอนุรักษป่์าชายเลนใหค้งอยูก่บัเรานานเท่านาน 

  ใจความรอง คือ ป่าชายเลนเป็นทีอยูข่องสัตวน์าํนานาชนิดทงัยงัเป็นทีทีเราสามารถ
พบพนัธ์ุไมห้ายากต่าง ๆ ได ้

 7.  วนันีนายเทวา นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  กับเพือน ๆ ช่วยกันขุดลอกคูนํา       
หลงัโรงเรียน เพือป้องกนันาํท่วมโรงเรียนเวลาฤดูฝนมาถึง 

  ใจความสาํคญั คือ วนันีนายเทวา นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  กบัเพือน ๆ ช่วยกนั
ขดุลอกคูนาํหลงัโรงเรียน 

  ใจความรอง คือ เพือป้องกนันาํท่วมโรงเรียนเวลาฤดูฝนมาถึง 
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 8.  โรงอาหารเป็นสถานทีสําหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้รับประทาน
อาหาร จึงควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะ การเกบ็จานชามและชอ้นส้อม หลงัจากรับประทานอาหาร
เสร็จในที ๆ จดัไวใ้หเ้ป็นวิธีการหนึงทีจะช่วยใหโ้รงอาหารสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 

  ใจความสําคญั  คือ  การเก็บจานชามและชอ้นส้อม หลงัจากรับประทานอาหาร
เสร็จในที ๆ จดัไวใ้หเ้ป็นวิธีการหนึงทีจะช่วยใหโ้รงอาหารสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 

  ใจความรอง  คือ โรงอาหารเป็นสถานทีสาํหรับนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้
รับประทานอาหาร จึงควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 

 9.  ความอ่อนโยนและมีนาํใจเป็นคุณลกัษณะทีติดตวัคนไทยทุกคน แมว้่าจะเดินทาง
ไปทีใดในโลก กจ็ะไดรั้บการตอ้นรับและไมตรีจากผูค้นทีไดพ้บเห็น 

  ใจความสาํคญั คือ ความอ่อนโยนและมีนาํใจเป็นคุณลกัษณะทีติดตวัคนไทยทุกคน 

  ใจความรอง คือ แมว้่าจะเดินทางไปทีใดในโลกก็จะไดรั้บการตอ้นรับและไมตรี
จากผูค้นทีไดพ้บเห็น 

                 10.  ฟุตบอลเป็นกีฬาทีมีผูเ้ล่นฝ่ายละ 11 คน เล่นกนัภายใตก้ติกาทีกาํหนด หากทีมใด
ตอ้งการเป็นผูช้นะนอกจากความสามารถแลว้ ความสามคัคีกนัภายในทีมเป็นปัจจยัทีสําคญัทีจะ
นาํไปสู่ชยัชนะ  

  ใจความสาํคญั คือ ความสามคัคีกนัภายในทีมเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีจะนาํไปสู่ชยัชนะ 

  ใจความรอง คือ ฟุตบอลเป็นกีฬาทีมีผูเ้ล่นฝ่ายละ  คน เล่นกันภายใตก้ติกาที
กาํหนด หากทีมใดตอ้งการเป็นผูช้นะนอกจากความสามารถแลว้ 
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ใบความรู้ท ี2 

หลกัการจับใจความสําคญั 

 
 

หลกัการจับใจความสําคญั 

 1.  ตงัจุดมุ่งหมายในการอ่านใหช้ดัเจน 

 2.  อ่านเรืองราวอยา่งคร่าว ๆ พอเขา้ใจ และเกบ็ใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ 
 3.  เมืออ่านจบให้ตังคาํถามตนเองว่า เรืองทีอ่าน มีใคร ทาํอะไร ทีไหน เมือไหร่ 

อยา่งไร 

 4.  นาํสิงทีสรุปไดม้าเรียบเรียงใจความสาํคญัใหม่ดว้ยสาํนวนของตนเอง 
 

วธีิจับใจความสําคญั 

           1.  พิจารณาทีละยอ่หนา้หาประโยคใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ 
           2.  ตัดส่วนทีเป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย       
(การเปรียบเทียบ) ตวัเลข สถิติ ตลอดจนคาํถามหรือคาํพูดของผูเ้ขียนซึงเป็นส่วนขยายใจความ
สาํคญั 

           3.  สรุปใจความสําคญัด้วยสํานวนภาษาของตนเอง  การพิจารณาตาํแหน่งใจความ
สาํคญั 
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กจิกรรมที 2 

หลกัการจับใจความสําคญั 
 
 

กจิกรรม   

 การจบัใจความสาํคญัและใจความรอง 
 

ผลการเรียนรู้   

 รู้และเขา้ใจความหมายใจความสาํคญัและใจความรองได ้
 

จุดประสงค์   
 อ่านจบัใจความเรืองราวทีกาํหนดใหไ้ด ้
 

ภาระงาน    

 ใหน้กัเรียนคน้หาใจความสาํคญัจากเนือหาต่อไปนี 

 1.  ความมีนําใจนัน ตรงกันขา้มความเห็นแก่ตัว ขณะทีคนเห็นแก่ตวัมักจะคิดแต่
ประโยชน์ส่วนตวัมาก่อน แต่แน่นอนทีคนมีนาํใจจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมบา้ง และความมี
นําใจก็ยงัตรงกันขา้มกับความอิจฉาริษยา คนทีอิจฉาริษยาคนอืนย่อมปรารถนาทีจะเห็นความ
ลม้เหลวของผูที้ไดดี้กวา่ แต่คนมีนาํใจนนั เมือเห็นคนอืนไดดี้กวา่จะมีมุทิตา และจะแสดงความยนิดี
ดว้ยอย่างจริงใจ ผูมี้นาํใจจะนึกถึงผูอื้น และจะพยายามช่วยผูอื้นทีดอ้ยโอกาสกว่า ผูมี้นาํใจจึงเป็น   
ทีรักและตอ้งการของคนทวัไป และเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม และทีสาํคญัพวกเขาเหล่านนัก็จะเป็น   
ผูที้ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตอยา่งแน่นอน 

 2.  บุคคลทีกาํลงัตกทุกขไ์ดย้าก สิงทีตอ้งการทีสุดก็คือความเขา้ใจและความช่วยเหลือ
จากผูอื้น แมว้่าเราไม่ช่วยเหลือเขา ก็ไม่ควรไปทบัถมซาํเติมเขา ควรให้ความช่วยเหลือเขา นีเป็น    
คาํสอนของสุภาษิตจีน  

  หญิงจีนท่านหนึงชือเจียนเจียน เป็นช่างภาพของนิตยสารฉบบัหนึง เจียนเจียน
ไดรั้บการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา วิถีชีวิตของเขาจึงมีส่วนไปทางตะวนัตก ระหวา่งเวลาทีทาํงานเขา
เขา้กบัเพือนร่วมงานไม่ได ้นอกจากนีการทาํงานของเขายงัมีความล่าชา้ ทาํงานผิดบ่อยมาก จึงไม่ 
เขา้ตาของบรรณาธิการ แต่เนืองจากเขาเป็นบุตรสาวของเพือนเถา้แก่โรงพิมพ ์บรรณาธิการจึงไม่
กลา้ไปแตะตอ้งเขาแต่ประการใด 
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  อยูม่าวนัหนึง เกิดปัญหาเกียวกบัเรืองภาพถ่ายภาพหนึง เจียนเจียนและบรรณาธิการ
ไดเ้กิดการถกเถียงกนัขึนมา เพือนร่วมงานของเขาไดย้นิ ต่างมารุมลอ้มและว่ากล่าวด่าทอเจียนเจียน
ต่าง ๆ นานา อีกทงัโจมตีเกียวกับเรืองเช้ามาสายบ่ายกลบัก่อนเป็นตน้ จนกระทงัเขาทนไม่ได ้       
ในทีสุดกไ็ดล้าออกจากงานไป 

  คนทีอยูร่่วมกนัในสังคมจะเกิดความสงบสุขไดค้วรจะมีคุณธรรมคือความเสียสละ 
คือเสียสละความสุขส่วนตวัเพือส่วนรวม เพราะถา้ต่างคนต่างเห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่คนอืนแลว้ 
ส่วนรวมก็จะเดือดร้อน เมือส่วนรวมเกิดความเดือดร้อนเสียแลว้ความสุขความสงบจะเกิดขึนได้
อยา่งไร 

 3.  การเสียสละจึงเป็นคุณธรรมสาํคญัอย่างหนึงในสังคม เริมตงัแต่ครอบครัวอนัเป็น
หน่วยเล็ก ๆ ของสังคม ตอ้งเสียสละความสุขส่วนตวัให้แก่กนั เสียสละทรัพยสิ์นทีหามาไดด้ว้ย
ความเหนือยยากลาํบากให้แก่กนั ทงัในยามปกติและคราวจาํเป็นดงัจะเห็นไดจ้ากทีมีการเสียสละ 
และบริจาคทรัพย ์สิงของเพือช่วยเหลือกนั ในเมือประสบภยัอยา่งใดอยา่งหนึง เกิดขึนแก่คนในทีใด
ทีหนึง ก็มักจะมีการรับบริจาคเพือนําเงินหรือสิงของไปช่วยเหลือผูที้ได้รับความทุกข์ความ
เดือดร้อนอนัเกิดจากภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น อุทกภยั วาตภยั เป็นตน้ หรือไม่ก็มีการรับบริจาคสิงของ
เพือนาํไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมส่วนรวม 
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เฉลยกจิกรรมท ี2 

หลกัการจับใจความสําคญั 
 
 

กจิกรรม   

 การจบัใจความสาํคญัและใจความรอง 
 

ผลการเรียนรู้   

 รู้และเขา้ใจความหมายใจความสาํคญัและใจความรองได ้
 

จุดประสงค์   
 อ่านจบัใจความเรืองราวทีกาํหนดใหไ้ด ้
 

ภาระงาน   
 ใหน้กัเรียนคน้หาใจความสาํคญัจากเนือหาต่อไปนี 

 1.  ผูมี้นาํใจจะนึกถึงผูอื้น และจะพยายามช่วยผูอื้นทีดอ้ยโอกาสกว่า ผูมี้นาํใจจึงเป็นที
รักและตอ้งการของคนทวัไป และเป็นคนมีคุณค่าต่อสงัคม และทีสาํคญัพวกเขาเหล่านนักจ็ะเป็นผูที้
ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตอยา่งแน่นอน 

 2.  บุคคลทีกาํลงัตกทุกขไ์ดย้าก สิงทีตอ้งการทีสุดก็คือความเขา้ใจและความช่วยเหลือ
จากผูอื้น  

 3.  การเสียสละจึงเป็นคุณธรรมสาํคญัอย่างหนึงในสังคม เริมตงัแต่ครอบครัวอนัเป็น
หน่วยเลก็ ๆ ของสังคม  
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แบบทดสอบ  

การอ่านจับใจความสําคญั 

 

1.  การอ่านจบัใจความสาํคญัหมายถึง 

 ก. การอ่านทีผูอ่้านสามารถทราบถึงแนวคิดของเรืองทีอ่านได ้ 
 ข. การอ่านทีผูอ่้านเขา้ใจเรืองราวทีอ่าน และสรุปความสาํคญัของเรืองทีอ่าน 

 ค. การอ่านทีผูอ่้านสนุกสนานกบัการดาํเนินเรืองราวทีเป็นไปอยา่งน่าตืนเตน้ 

 ง. การอ่านทีผูอ่้านสามารถนาํไปปรับปรุงความสามารถในการอ่านของตนเองได ้

2. ใจความสาํคญัหมายถึง 

 ก. ประโยคทีเป็นหวัเรืองของยอ่หนา้ 
 ข. ประโยคทีทาํใหส้ามารถเขา้ใจรายละเอียดของยอ่หนา้ได ้

 ค. ประโยคทีมีเนือหาเป็นเหตุเป็นผลกบัประโยคอืน ๆ ในยอ่หนา้ 
 ง.  ประโยคทีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจเนือหาของยอ่หนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ใจความรองคืออะไร 

 ก. ประโยคทีอยูล่าํดบัสุดทา้ยของยอ่หนา้ 
 ข. ประโยคลาํดบัทีสองต่อจากประโยคแรกในยอ่หนา้ 
 ค. ประโยคทีทาํใหเ้ขา้ใจเนือหาของยอ่หนา้ไดแ้มไ้ม่มีประโยคอืน ๆ 

 ง. ประโยคทีเป็นใจความขยายประโยคหลกัหรือประโยคใจความสาํคญั 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของใจความสาํคญั 
 ก. ขอ้ความทีบอกรายละเอียดต่าง ๆ ในประโยค   

 ข. ขอ้ความทีคลุมใจความของขอ้ความอืน ๆ ในตอนนนั ๆ ไดทุ้กขอ้ความ 

 ค. ใจความสาํคญัทีมีลกัษณะเป็นประโยค ส่วนมากจะปรากฏอยูต่น้ขอ้ความ 

 ง. ใจความสาํคญัของขอ้ความหนึง ๆ หรือยอ่หนา้หนึง ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 

5. หาใจความสาํคญัจากขอ้ความต่อไปนี 

  “ดา้นหลงัของโรงเรียนมีป่าละเมาะซึงมีบริเวณกวา้งขวาง คะเนว่าคงไม่น้อยกว่า 20 ไร่     
ป่าละเมาะนีมีทงัตน้ไมที้ให้ร่มเงา ทงัทีเป็นไมผ้ลและไมด้อก จึงเป็นทีอาศยัของนกหลาย ๆ ชนิด
และแมลงต่างๆ ทงัผึง แมลงปอ และผีเสือ เมือเดินลึกเขา้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบลาํธาร    
นาํใส ซึงไหลมาจากตน้นาํบนภูเขา” 
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 ก. เป็นทีอาศยัของนกหลาย ๆ ชนิด และแมลงต่าง ๆ 

 ข. ป่าละเมาะนีมีทงัตน้ไมที้ใหร่้มเงา ทงัทีเป็นไมผ้ลและไมด้อก 

 ค. ดา้นหลงัของโรงเรียนมีป่าละเมาะซึงมีบริเวณกวา้งขวาง คะเนวา่คงไม่นอ้ยกวา่ 20 ไร่ 

 ง. เมือเดินลึกเขา้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร กจ็ะพบลาํธารนาํใสซึงไหลมาจากตน้นาํบนภูเขา 
 

เฉลยแบบทดสอบ 1. ข      2. ก          3. ง     4. ก         5. ค 
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แบบประเมินคะแนนการพฒันา 
ชือกลุ่ม..................................................................................... 

 

ลาํดบั 

ที 

ชือสมาชิก คะแนน
ส่วนตวั 

คะแนนเฉลีย
ของกลุ่ม 

คะแนน
พิเศษ 

คะแนน
การพฒันา 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

คะแนนรวม     

 

 

เกณฑ์คะแนน 
 

คะแนนการพฒันา ระดบัคุณภาพ 
0-2 ปรับปรุง 

3-5 พอใช ้

6-8 ดี 

9-10 ดีมาก 
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แผนการเรียนรู้ท ี2 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

เรือง การอ่านจับใจความสําคญัจากนิทาน     เวลาเรียน 2 ชัวโมง 

.................................................................................................……………………………………… 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ท 1.1:  ใชก้ระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาและ
สร้างวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ม. 2.2  จบัใจความสาํคญัและอธิบาย
รายละเอียดจากเรืองทีอ่าน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

 จุดประสงค์ปลายทาง 

  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เรืองนิทาน สามารถอ่านจบัใจความสําคญัและ           
สรุปความจากนิทานทีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 จุดประสงค์นําทาง 

 . นกัเรียนบอกความหมายของนิทานไดถู้กตอ้ง 

 . นกัเรียนจบัใจความสาํคญัจากนิทานได ้โดยปฏิบติัดงันี 

  .  อ่านนิทานแลว้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

  .  เรียงลาํดบัเหตุการณ์ได ้

 3. นกัเรียนสรุปความจากนิทานได ้
 

สาระการเรียนรู้ 

 การอ่านจบัใจความนิทานเป็นการอ่านทีตอ้งเขา้ใจเรืองราว สามารถลาํดบัเหตุการณ์
ของเรืองตลอดจนตอบคาํถามจากนิทานทีอ่านได ้
 

การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 . ตรวจผลงานจากใบงาน 

 . การอ่านจบัใจความและตอบคาํถามจากเรืองได ้
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 . สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ประเมินโดยนกัเรียนเป็นกลุ่มและประเมินโดยครู 

 . ทาํแบบทดสอบ  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ขนัเตรียมผูเ้รียน  

ครูทบทวนความรู้เดิมเกียวกบัหลกัในการจบัใจความ 
 2.  ขนัสอนความรู้ใหม่  

  ครูใหค้วามรู้ใหม่เกียวกบัเรืองความหมายและลกัษณะทวัไปของนิทาน โดยอธิบาย
เนือหาใหก้ระจ่าง พร้อมยกตวัอยา่ง 

 3.  ขนัฝึกปฏิบติัโดยครูใหค้าํแนะนาํ 
ครูตรวจสอบความเขา้ใจโดยให้นักเรียนทาํกิจกรรมที 1 ความรู้ทวัไปเกียวกบั

นิทานและร่วมกนัตรวจสอบ นาํคะแนนทีไดร้วบรวมเป็นคะแนนรายบุคคล 

 4.  ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
  4.1  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน 

  4.2  ครูแจกใบความรู้และใบงานกิจกรรมที 2 เพืออ่านจับใจความนิทานและ         
ใบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม   นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้และร่วมกนัสนทนาถึง
ความหมายของใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากใบงาน 

  4.3 ครูติดตามการปฏิบติังานกลุ่มและปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม     
ซึงเกิดขึนในกระบวนการของกลุ่ม 

  4.4 ครูใหน้กัเรียนทุกกลุ่มเสนอผลงาน 

  4.5 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของการจบัใจความสาํคญั 

 5.  ขนัทดสอบ  

  ครูทดสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนทุกคน โดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ 

นกัเรียนแต่ละคนจะไม่มีการช่วยเหลือกนั 
 6.  ขนัสรุปและประเมินผล  

  ครูและนักเรียนร่วมกนัตรวจคาํตอบของแบบทดสอบและรวมคะแนนของกลุ่ม 
โดยนาํคะแนนรายบุคคล คะแนนของสมาชิกกลุ่ม และคะแนนการทดสอบ รวมกนัหารดว้ยจาํนวน
สมาชิก เมือไดค้ะแนนของกลุ่มแลว้ นาํคะแนนของกลุ่มเทียบกบัเกณฑที์กาํหนดว่ากลุ่มทียอดเยยีม 

เก่งมาก และเก่ง  
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การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.  ตรวจผลงานจากใบงาน 

 2. การอ่านจบัใจความและตอบคาํถามจากเรืองได ้

 3.  สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ประเมินโดยนกัเรียนเป็นกลุ่มและประเมินโดยครู 

 4. ทาํแบบทดสอบ  
 

สือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

 1.   แบบทดสอบ 
 2.  ใบความรู้เรืองนิทาน 

 3.  ใบงานเรืองอ่านนิทานและจบัใจความสาํคญัของเรือง 
 

บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ผลการจดักิจกรรม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 2.  การร่วมมือกนัเรียนรู้ของนกัเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.  ปัญหาทีเกิดระหวา่งเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4.  แนวทางการแกปั้ญหา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.  ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ท ี1 

ความรู้ทวัไปเกยีวกบันิทาน 

 

นิทาน   
  นิทาน หมายถึง เรืองเล่าสืบต่อกันมาเป็นทอด ๆ อาจเป็นเรืองทีอิงความจริง หรือ    

แต่งขึนมาก็ได ้จุดประสงคข์องการเล่านิทาน เพือให้เกิดความบนัเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน                
ลดความเครียดและใหข้อ้คิด และคติสอนใจ 

 

ความสําคญัของนิทาน   

 1. คุณค่าในการใหค้วามบนัเทิง สนุกสนาน ผอ่นคลายความเครียด 

  2. คุณค่าในการปลูกฝังความประพฤติและค่านิยมในสังคม และระเบียบแบบแผน 
ของสงัคม 

  3. คุณค่าในการสะทอ้นโลกทศัน์และภาพของสังคม แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของ
สังคม 
 

องค์ประกอบของนิทาน 

 . แนวคิด หรือแก่นของเรือง หรือสารัตถะของเรือง แนวคิดของเรืองนิทานมกัเป็น
องคป์ระกอบพืนฐาน ง่ายไม่ลึกซึงนัก เช่น แนวคิดเรืองแม่เลียงข่มเหงลูกเลียง การทาํความดี        
จะไดผ้ลดีตอบสนอง  

 . โครงเรืองของนิทาน มกัสัน กะทดัรัด เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น เป็นลกัษณะเรืองเล่า
ธรรมดาโดยดาํเนินเรืองไปตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั  

 . ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตวั เพราะเป็นเรืองสัน ๆ จะน่าอ่านกว่าเรืองยาว ๆ ตวัละคร
อาจเป็นคน สัตว ์เทพเจา้ นางฟ้า มนุษย ์อมนุษย ์ฯลฯ 

 . ฉาก เป็นภาพจินตนาการทีผูเ้ขียนสร้างขึน ใหส้อดคลอ้งกบัเนือเรือง  

 . ถ้อยคําหรือบทสนทนาทีตวัละครในเรืองพูดกนั ควรใชภ้าษาทีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย 

สนุกสนานชวนติดตาม  

. คติชีวิต นิทานทีดีตอ้งมีขอ้คิดเกียวกบัชีวิต สังคม และวฒันธรรม เพือเป็น          
การปลูกฝังคุณธรรมแก่ผูอ่้าน ซึงส่วนใหญ่เป็นผูเ้ยาว ์ ดงันนั ในตอนทา้ยของนิทานมกัสรุปคติชีวิต
ใหเ้ป็นเครืองเตือนใจผูอ่้านดว้ย 
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ประโยชน์จากการอ่านนิทาน  
. เป็นการพฒันาความคิด สติปัญญาทงัดา้นภาษาสังคม 

 . ส่งเสริมพฒันาดา้นอารมณ์ จิตใจ บุคลิกภาพ 
 

หลกัในการอ่าน/เล่านิทาน 

 . ศึกษา วิเคราะห์ลกัษณะนิสัยของตัวละครในนิทาน 

   ตวัละครในนิทานส่วนใหญ่จะเป็นตวัเดินเรือง ลกัษณะนิสัยของตวัละครในแต่ละ
เรืองจะทาํให้นิทานนัน ๆ สนุกสนาน ตวัละครและลกัษณะนิสัยของตวัละครในนิทานเป็นสิงที
สมมติหรือแต่งขึนมา อาจจะเป็นคนสัตว ์สิงของต่าง ๆ ก็ได ้บทบาทตวัละครอาจจะมีทงัดี ทงัร้าย 
เพือเป็นตวัแทนเปรียบเทียบระหว่างความดี  ความชวั ความฉลาด ฯลฯ ผูอ่้านควรแยกแยะใหไ้ดว้่า 
ลกัษณะของตวัละครในเรืองเป็นอยา่งไร มีพฤติกรรมเด่น ดอ้ยอยา่งไร สามารถนาํมาเป็นแบบอยา่ง
อยา่งไรไดบ้า้ง 

 . ข้อคดิ คุณค่าและประโยชน์ทไีด้จากนิทาน 

  นิทานทุก ๆ  เรืองจะมีขอ้คิด  คุณค่า  คติสอนใจ และประโยชน์สอดแทรกไวท้งั   
ในเนือเรืองและตอนสรุปท้ายเรือง เพือเป็นการสอนผูฟั้ง/อ่านหรือเน้นให้ปฏิบัติตาม ดังนัน        
ตอ้งวิเคราะห์ดว้ยว่านิทานเรืองนัน ๆ  มีสาระสําคญัอย่างไร และสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้
อยา่งไรบา้ง 
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กจิกรรมที 1 

ความรู้ทวัไปเกยีวกบันิทาน 

 
 

กจิกรรม    

 ศึกษาความหมาย ลกัษณะและส่วนประกอบของนิทาน 
 

ผลการเรียนรู้    

 เขา้ใจความหมายของนิทาน และจบัใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

จุดประสงค์กจิกรรม   

 เรียงลาํดบัเหตุการณ์และสรุปใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

ภาระงาน    

 ศึกษาความหมายและอ่านนิทาน จากใบความรู้แลว้ตอบคาํถาม  
 

คาํสัง  ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมายถูกหนา้ขอ้ทีคิดวา่ถูก และใส่เครืองหมายผดิหนา้ขอ้ทีเห็นวา่ผดิ 

......................  1. นิทานคือเรืองราวทีแต่งขึนเพือมุ่งเนน้ความบนัเทิงและสอดแทรกแง่คิดแก่ผูอ่้าน 

......................  2. นิทานทุกเรืองจะใชต้วัละครทีเป็นสัตว ์เพือนาํเสนอเรืองราว 

......................  3. เรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  จดัอยูใ่นประเภทนิทาน 

......................  4. นิทานสอนคนใหป้ระพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นระเบียบ แบบแผนทางสงัคม 

....................... 5. คุณค่าและคติสอนใจในนิทานสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตของเราได ้
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เฉลยกจิกรรมท ี1 

ความรู้ทวัไปเกยีวกบันิทาน 

 
 

กจิกรรม    

 ศึกษาความหมาย ลกัษณะและส่วนประกอบของนิทาน 
 

ผลการเรียนรู้    

 เขา้ใจความหมายของนิทาน และจบัใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

จุดประสงค์กจิกรรม   

 เรียงลาํดบัเหตุการณ์และสรุปใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

ภาระงาน    

 ศึกษาความหมายและอ่านนิทาน จากใบความรู้แลว้ตอบคาํถาม  
 

คาํสัง  ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย ถูกหนา้ขอ้ทีคิดวา่ถูกและใส่เครืองหมายผดิหนา้ขอ้ทีเห็นวา่ผดิ 

......../.........  1. นิทานคือเรืองราวทีแต่งขึนเพือมุ่งเนน้ความบนัเทิงและสอดแทรกแง่คิดแก่ผูอ่้าน 

......x..........  2. นิทานทุกเรืองจะใชต้วัละครทีเป็นสัตว ์เพือนาํเสนอเรืองราว 

.....x............  3. เรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก จดัอยูใ่นประเภทนิทาน 

....../............  4. นิทานสอนคนใหป้ระพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นระเบียบ แบบแผนทางสงัคม 

....../............. 5. คุณค่าและคติสอนใจในนิทานสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติของเราได ้
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กจิกรรมที 2 

อ่านจับใจความนิทาน 
 

 

กจิกรรม    

 อ่านนิทานและจบัใจความสาํคญัของเรือง 
 

ผลการเรียนรู้    

 เขา้ใจความหมายของนิทาน และจบัใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

จุดประสงค์กจิกรรม   

 เรียงลาํดบัเหตุการณ์และสรุปใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

ภาระงาน    

 ศึกษาความหมายและอ่านนิทาน จากใบความรู้แลว้ตอบคาํถาม เรียงลาํดบัเหตุการณ์
และสรุปใจความสาํคญัของนิทานได ้

นิทานเรืองลงิกบัปลา 
ลิงกบัปลาเป็นเพือนกนั มีความรักใครช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี เมือมีเวลาวา่งลิงจะไปคุยกบั

ปลา ปรึกษาหรือปรับทุกขก์นัอยู่เสมอ ลิงนนัเป็นสัตวที์ไดเ้ปรียบปลา
มาก เพราะจะไปไหน กส็ะดวก มีเสรีทีจะท่องเทียวหาอาหารในป่าต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ ลิงกคิ็ดการณ์ไกลต่อไปวา่ ถา้เกิดอาหารในป่าหมด
ไป ตนก็อาจจะตอ้งพึงพาอาศยัปลาบา้งก็ได ้ อยา่งนอ้ยการทีลิงไดค้บกบั
ปลานันทําให้ลิงกว้างขวางขึนเผือมีศัตรูรุกรานลิงก็จะมีปลาคอย
ช่วยเหลือไดบ้า้ง ปลานนัเป็นสัตวที์จะตอ้งอาศยัอยูใ่นนาํ ปลาคิดว่าการที
ได้ลิงมาเป็นเพือนนันปลาจะได้รับประโยชน์จากลิงมากมายหลาย
ประการ อยา่งนอ้ยหากปลาติดอยูบ่นบกลิงกจ็ะช่วยจบัปลามาปล่อยลงนาํได ้ 
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 อีกประการหนึงลิงก็ไม่กินปลาเป็นอาหาร ดงันัน การคบกนักบัลิงก็มีความปลอดภยั 

ยงิบนบกก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ลิงก็อาจจะนาํอาหารมาใหต้นได ้ โดยเฉพาะอยา่งยงิผลไมสุ้ก ๆ ที
เป็นเศษอาหารเหลือจากลิงแลว้ ลิงกอ็าจจะทิงมาใหป้ลากินบา้ง 

 เป็นอนัว่าการคบกนัของลิงกบัปลานัน ไดป้ระโยชน์
ดว้ยกนัทงัสองฝ่าย ปลานันได้ประโยชน์ระยะสัน ส่วนลิงนันได้
ประโยชน์ระยะยาว ซึงต่างกถ็อ้ยอาศยักนัตลอดมา 

 อยูม่าวนัหนึงเกิดนาํท่วม ท่วมป่าดว้ย ทงัลิงและปลาต่างก็
เป็นห่วงซึงกนัและกนั ลิงนันเทียวกระโดดไปตามกิงไม ้ ตามตน้ไม ้  
ต่าง ๆ ร้องเรียกหาปลา กลัวว่าปลาจะติดค้างอยู่ตามต้นไม้ กิงไม ้          
หาเท่าไรก็ไม่พบปลา หาปลาจนอ่อนเพลียหลบัไปบนตน้ไมต้น้หนึง ปลาก็เทียวหาลิงทุกหนทุก
แห่งทีปลาสามารถจะว่ายนาํไปได ้ปลาคิดในใจว่า คราวนีเป็นโอกาสของเราทีช่วยเหลือลิงบา้ง 
เพราะตลอดเวลาทีคบกนันัน ปลาจะไดรั้บการช่วยเหลือจากลิงเป็นส่วนมาก ปลาจึงมีความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะช่วยเหลือลิงบา้ง แต่กห็าลิงไม่พบ หาลิงจนอ่อนใจจึงเขา้ไปพกัอยูใ่นโพรง
ตน้ไมแ้ห่งหนึง เพือใหมี้กาํลงัแขง็แรงแลว้ค่อยคิดหาลิงต่อไป 

 แต่แลว้ธรรมชาติก็ได ้ ช่วยใหลิ้งกบัปลาไดพ้บกนัจนได ้กล่าวคือ นาํป่าทีท่วมนนัได้
พดัพาเอาปลาทีอยู่ในโพรงนันขึนไปกระทบกบักิงไมที้ ลิงเกาะอยู่ ลิงพอถูกนาํป่ากระเด็นมา
กระทบตนก็ตกใจตืน สายตาก็เหลือบไปเห็นปลาซึงกาํลงัถูกกระแสนาํพดัพามาทีตนอยูพ่อดี จึงได้
จบัปลาไว ้แลว้นาํปลาไปไวบ้นยอดไม ้ไม่ใหป้ลาถูกนาํอีกต่อไป  

 ลิงคิดว่าถา้ขืนให้ปลาอยูใ่นนาํซึงไหลเชียวอยา่งนนั ปลาก็อาจจะเป็นอนัตรายได ้ส่วน
ปลากเ็ห็นดว้ยกบัลิง ปลา คิดวา่ถา้ตนเองตอ้งอยูใ่นนาํทีพดัแรงนีตวัเองอาจจะไปกระทบกบักอ้นหิน
ตายเสียก่อนกไ็ด ้สู้อยูก่บัลิงบนยอดไมนี้จะปลอดภยักว่า อยา่งไรเสียก็จะช่วยกนัหาอาหารมาใหเ้รา
กินได ้ ปลาลืมว่าตนเองเป็นสัตวน์าํเสียสนิท ในไม่ชา้ปลาก็ตาย ฝ่ายลิงนนัเมือเห็นปลาเพือนยาก
ของตนตอ้งตายไปต่อหนา้ต่อตา กรู้็สึกเสียใจเป็นอยา่งมาก 

(ทีมา: Meesubandmeesuk Theemcle) 
 

 1.  เรียงลาํดบัเหตุการณ์จากนิทานเรืองลิงกบัปลา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 “ลิงกบัปลาเป็นเพือนกนั มีความรักใครช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี เมือมีเวลาว่างลิงจะไป
คุยกบัปลา ปรึกษาหรือปรับทุกขก์นัอยูเ่สมอ ลิงนนัเป็นสัตวที์ไดเ้ปรียบปลามาก เพราะจะไปไหนก็
สะดวก มีเสรีทีจะท่องเทียวหาอาหารในป่าต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ ลิงก็คิดการณ์ไกลต่อไปว่า 
ถา้เกิดอาหารในป่าหมดไป ตนก็อาจจะตอ้งพึงพาอาศยัปลาบา้งก็ได ้ อยา่งนอ้ยการทีลิงไดค้บกบั
ปลานนัทาํให้ลิงกวา้งขวางขึน เผือมีศตัรูรุกรานลิงก็จะมีปลาคอยช่วยเหลือไดบ้า้ง  ปลานนัเป็น 

สัตวที์จะตอ้งอาศยัอยูใ่นนาํ ปลาคิดว่าการทีไดลิ้งมาเป็นเพือนนนั ปลาจะไดรั้บประโยชน์จากลิง
มากมายหลายประการ อยา่งนอ้ย ถา้เผือปลาไดติ้ดคา้งอยูบ่นบกลิงก็จะช่วยจบัปลามาปล่อยลงนาํ
ได”้ 

 2. ใจความสาํคญัของขอ้ความนีคืออะไร 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 . ใจความรองของขอ้ความนีคืออะไร 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 . นิทานเรืองนีใหข้อ้คิดอยา่งไรกบัผูอ่้าน 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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เฉลยกจิกรรมท ี2 

อ่านจับใจความนิทาน 
 
 

กจิกรรม    

 อ่านนิทานและจบัใจความสาํคญัของเรือง 
 

ผลการเรียนรู้    

 เขา้ใจความหมายของนิทาน และจบัใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

จุดประสงค์กจิกรรม   

 เรียงลาํดบัเหตุการณ์และสรุปใจความสาํคญัของเรืองได ้
 

ภาระงาน    

 ศึกษาความหมายและอ่านนิทาน จากใบความรู้แลว้ตอบคาํถาม เรียงลาํดบัเหตุการณ์
และสรุปใจความสาํคญัของนิทานได ้

 

1.  เรียงลาํดบัเหตุการณ์จากนิทานเรืองลิงกบัปลา 
     ลงิกบัปลาเป็นเพอืนกนั อาศัยพงึพากนัเรือยมา/วันหนึงเกดินําท่วมป่า ลงิตามหาปลา

หวังช่วยปลา/ลิงพบปลาและนําปลามาอยู่บนต้นไม้เพือให้ปลอดภัย/ ปลาเป็นสัตว์นําจึงตาย  
ในทสุีด 

2.  ใจความสาํคญัของขอ้ความนีคืออะไร 

      ลิงกับปลาเป็นเพือนกัน มีความรักใครช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เมือมีเวลาว่างลิงจะ
ไปคุยกบัปลา ปรึกษาหรือปรับทุกข์กนัอยู่เสมอ 

3.  ใจความรองของขอ้ความนีคืออะไร 
     ลงินันเป็นสัตว์ทีได้เปรียบปลามาก เพราะจะไปไหนกส็ะดวก มีเสรีทีจะท่องเทียวหา

อาหารในป่าต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง แต่ ลงิกค็ิดการณ์ไกลต่อไปว่า ถ้าเกดิอาหารในป่าหมดไป 

ตนกอ็าจจะต้องพึงพาอาศัยปลาบ้างกไ็ด้ อย่างน้อยการทีลงิได้คบกบัปลานันทําให้ลงิกว้างขวาง
ขึน เผอืมีศัตรูรุกรานลงิกจ็ะมีปลาคอยช่วยเหลอืได้บ้าง  ปลานันเป็น สัตว์ทีจะต้องอาศัยอยู่ในนํา 
ปลาคิดว่าการทีได้ลิงมาเป็นเพือนนัน ปลาจะได้รับประโยชน์จากลิงมากมายหลายประกา  
อย่างน้อย ถ้าเผอืปลาได้ติดค้างอยู่บนบกลงิกจ็ะช่วยจับปลามาปล่อยลงนําได้ 
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4.  นิทานเรืองนีใหข้อ้คิดอยา่งไรกบัผูอ่้าน 
     การทีจะช่วยเหลือผู้อืนนันเราต้องศึกษาทําความเข้าใจในตัวของผู้ทีเราจะช่วยเหลือ

เขาให้ดีเสียก่อนการทีจะรับความช่วยเหลือจากผู้อืนนัน เราต้องคิดให้รอบคอบว่าเขาช่วยเหลือ
เราถูกต้องตามทเีราต้องการหรือไม่ 
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แบบทดสอบ 

เรือง การอ่านจับใจความจากนิทาน 

 

1.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของนิทาน 

 ก. เป็นเรืองทีไม่ปรากฏชดัวา่ใครเป็นผูแ้ต่ง  

 ข. เป็นร้อยแกว้ทีเล่าต่อกนัมาแบบปากต่อปาก 

 ค. เนือหาของนิทานมีการเปลียนแปลงได ้   

 ง. เป็นเรืองทีเกิดขึนจริง ในอดีต 
 

อ่านนิทานพนืบ้าน กระต่ายผู้เสียสละ  และตอบคาํถามข้อ 2-4 

  กาลครังหนึงนานมาแลว้ พระโพธิสัตวเ์กิดเป็นกระต่ายอาศยัอยู่ในป่าแห่งหนึง
ท่ามกลางหุบเขาและแม่นาํลอ้มรอบ ต่อมาวนัหนึง กระต่ายมองดูจนัทร์รู้ว่าพรุ่งนีจะเป็นวนัอุโบสถ 
จึงกล่าวว่า “วนัพรุ่งนี เราจะรักษาศีล ให้ทาน เพราะมีผลบุญกุศลมาก”  ดว้ยอานุภาพแห่งศีลของ
กระต่ายเป็นเหตุใหบ้รรลงักข์องเทา้วสกักะเร่าร้อน ทา้วเธอจึงลงมาพิสูจน์ศีลของกระต่ายโดยแปลง
ร่างเป็นพราหมณ์ไปยงัทีอยูข่องกระต่าย  พร้อมร้องขออาหารกระต่ายดีใจจึงพูดว่า “พราหมณ์…    
ขอเชิญท่านก่อไฟเถิด เราไม่มีอะไรจะให้ท่าน นอกจากเนือของเรานีแหละ ขอเชิญท่านบริโภค    
เราเถิด” ว่าแลว้ก็กล่าวเป็นคาถาว่า   “กระต่ายไม่มีงา ไม่มีถวั ไม่มีขา้วสาร ท่านจงบริโภค เราผูสุ้ก
ดว้ยไฟนี แลว้เจริญสมณธรรมอยูใ่นป่าเถิด” 

 ทา้วสักกะจึงเนรมิตใหมี้กองไฟขึนแลว้บอกใหก้ระต่ายทราบกระต่าย ลุกขึนจากหญา้
แพรกสลดัขนไล่สัตวอื์นๆ 3 ครัง มีความดีใจ ไม่กลวัต่อความตาย กระโดดเขา้กองไฟไป แต่ก็ตอ้ง
แปลกใจวา่ไฟทาํไมเยน็ยงินกัจึงถามพราหมณ์ดู ทา้วสักกะในร่างพราหมณ์จึงกล่าวว่า “ท่านบณัฑิต 
เรามิใช่พราหมณ์ดอก เราเป็นทา้วสกักะ มาเพือทดลองศีลของท่านเท่านนัเอง” 

 กระต่ายพดูวา่ “ท่านทา้วสกักะ ท่านหวงัจะทดลองขา้พเจา้เท่านนัเองหรือ แลว้ชาวโลก
จะรู้ว่าขา้พเจา้ปรารถนาให้ชีวิตเป็นทานไดอ้ย่างไรกนัเล่า” ทา้วสักกะตอบว่า “คุณความดีในการ
เสียสละชีวิตเป็นทานของท่านครังนีจะมีปรากฏตลอดไป” ว่าแลว้ก็เขียนรูปกระต่ายไวบ้น          
ดวงจนัทร์เป็นสัญลกัษณ์ให้ชาวโลกไดเ้ห็นตงัแต่นันเป็นตน้มา แลว้ก็หายวบักลบัเทวโลกไป 
กระต่ายจึงรักษาศีลจนตราบสินชีวิต 

(ดดัแปลงจากนิทานชาดกเรืองกระต่ายผูส้ละชีวิต) 
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2.  ทา้วสกักะแปลงร่างเป็นอะไรมายงัโลกมนุษยเ์พือพิสูจนศี์ลของกระต่าย 

 ก. ชาวนา     ข. พราหมณ์   

 ค. พอ่คา้     ง. นกับวช 
3.   เหตุใดจึงไดเ้ขียนรูปของกระต่ายไวบ้นดวงจนัทร์ 

 ก. กระต่ายช่วยเหลือผูอื้น   ข. กระต่ายมีความซือสตัย ์

 ค. มีความกตญั ู    ง. กระต่ายเป็นผูรั้กษาศีล 

4.   เรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเรืองกระต่ายผูเ้สียสละ 

 1.ทา้วสกักะประทานพรแก่กระต่าย  2.ทา้วสกักะแปลงร่างเป็นพราหมณ์ 
 3.กระต่ายกระโดดลงไปในกองไฟ  4.กระต่ายกล่าววา่ “พรุ่งนีเราจะรักษาศีล” 
 ก. 2 1 4 3     ข. 4 1 2 3 

 ค. 4 2 3 1     ง. 2 3 4 1 

5.   นิทานเรืองนีสอนเกียวกบัอะไร 

 ก. การเสียสละ    ข. การทาํความดี  

 ค.  การคบคน    ง. การคิดไตร่ตรอง 

 

เฉลยแบบทดสอบ     1.  ง  2.  ข 3.  ก      4.  ค  5.  ก 
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แบบประเมินคะแนนการพฒันา 
ชือกลุ่ม..................................................................................... 

 

ลาํดบั
ที 

ชือสมาชิก คะแนน
ส่วนตวั 

คะแนนเฉลีย
ของกลุ่ม 

คะแนน
พิเศษ 

คะแนน
การพฒันา 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

คะแนนรวม     

 

 

เกณฑ์คะแนน 
 

คะแนนการพฒันา ระดบัคุณภาพ 
0-2 ปรับปรุง 

3-5 พอใช ้

6-8 ดี 

9-10 ดีมาก 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ข้อสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการอ่านจับใจความ 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

คาํชีแจง   ขอ้สอบมีทงัสิน  20 ขอ้ เลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

          ขา้พเจ้าเห็นว่าคนไทยไม่เริมตืนตัวเสียแต่บัดนีในระยะ 5-10 ปี ขา้งหน้าแล้ว การค้า  
ทุกระดบัของคนไทยก็ตอ้งตกอยู่ในมือของญีปุ่นแทบทงัสิน ในขณะนีน้อยคนทีจะทราบว่า  
เงินบาททีประชาชนไทยทุกคนนาํมาได ้ ไดจ่้ายใหญี้ปุ่นเป็นจาํนวน 5% ของรายได ้        

 

1. ขอ้ความขา้งตน้ไม่ไดก้ล่าวถึงเรืองใด 
 ก. อาชีพหลกัของชาวไทยกบัชาวญีปุ่น  ข. การจ่ายเงินของคนไทย 

 ค. เศรษฐกิจของไทยในภายหนา้   ง. รายจ่ายกบัรายไดข้องคนไทย 
 

          เมือเราสอบตกเราย่อมเสียใจ บางคนเกิดความรู้สึกว่า ชีวิตนีไร้ค่าการสอบตกเป็นความ  
อบัอายทีจะติดตวัไปจนตลอดชีวิต  มองหนา้ใครไม่ไดอี้กแลว้  ฉนัเป็นคนโง่คนไร้ความสามารถ 
ความรู้สึกเช่นนีไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะทาํให้เราจมอยู่ในความทุกขแ์ละไม่มีวนัแกต้วั
ไดต้ลอดชีวิต บางคนอาจคิดว่าเลิกรู้สึกเช่นนีไม่ไดแ้ต่นันเป็นเพราะไม่พยายามเลิกความเป็น  
คนจิตใจไม่เขม้แขง็ของตนเองต่างหากทีทาํลายตนเองหาใช่การสอบตกไม่ การสอบตกเป็นเพียง
เหตุเลก็นอ้ยแต่เรากลบัทาํลายตนเองเสียราวกบัเป็นมหนัตทุกข ์    

 

2.  สาระสาํคญัของขอ้ความนีคืออะไร 

 ก. เมือเราสอบตกเรายอ่มเสียใจ 

 ข. แลว้  ฉนัเป็นคนโง่คนไร้ความสามารถ 

 ค. คนจิตใจไม่เขม้แขง็ของตนเองต่างหากทีทาํลายตนเองหาใช่การสอบตก 

 ง.  การสอบตกเป็นเพยีงเหตุเลก็นอ้ยแต่เรากลบัทาํลายตนเองเสียราวกบัเป็นมหนัตทุกข ์
 

    เราชาํระแต่กาย ไม่ชาํระใจ ฉะนนับางคนจึงเป็นโรคทางใจ
งอมแงม มนุษย ์สังคม และโลกตอ้งสนัสะเทือน เร่าร้อนอยู่
ดว้ยโรคอาธรรม 

3.  สาระสาํคญัของขอ้ความนีตรงกบัขอ้ใด 

 ก. เราชาํระแต่ร่างกาย    
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 ข. บางคนจึงเป็นโรคทางใจ 

 ค. โลกตอ้งสันสะเทือนเร่าร้อนดว้ยโรคาอธรรม  

 ง.  เราชาํระแต่กาย ไม่ชาํระใจ ฉะนนับางคนจึงเป็นโรคทางใจ 
 

    ทางปักษใ์ตน้นัจะเรียกเครืองดืมประเภทกาแฟว่า “โกปี” คาํว่าโกปีนนั
หมายถึงกาแฟในความหมายกวา้งส่วนจะชงแบบไหนก็อีกเรืองหนึง ทีสาํคญัคือ 
คาํวา่ “โกปี” แมจ้ะเรียกผา่นสาํเนียงจีนโดยคนจีนก็ตาม แต่ทีมาของคาํนีก็ไม่ใช่
ภาษาจีน หากแต่เป็นคาํทีเรียกทบัศพัทค์าํภาษาองักฤษ คือคาํว่า “คอฟฟี” ลงไป
อีกชนัหนึง คาํว่า “โกปี” จึงไม่ควรนบัเป็นคาํจีนสยาม แต่น่าจะเป็นคาํจีนฝรัง
เสียมากกวา่ 

 

4.  สาระสาํคญัของคาํประพนัธ์นีตรงกบัขอ้ใด 

 ก. ทางปักษใ์ตน้นัจะเรียกเครืองดืมประเภทกาแฟวา่ “โกปี” 
 ข. “โกปี” จึงไม่ควรนบัเป็นคาํจีนสยาม แต่น่าจะเป็นคาํจีนฝรังเสียมากกวา่ 
 ค. โกปีนนัหมายถึงกาแฟในความหมายกวา้งส่วนจะชงแบบไหนกอี็กเรืองหนึง 

 ง. แมจ้ะเรียกผา่นสาํเนียงจีน โดยคนจีนกต็าม  แต่ทีมาของคาํนีกไ็ม่ใช่ภาษาจีน 
 

ใช้ข้อความต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 5-6 
 

      สงครามอ่าวเปอร์เซียยติุแลว้ ซดัดมัสร้างเซอร์ไพรส์สงัถอนทหารทงัหมดออกจาก
คูเวตอยา่งไม่มีเงือนไขแต่ยงัปากแขง็อา้งวา่ประสบชยัชนะตามเป้าหมาย พนัธมิตรสุด  
ดือดา้นไดคื้บจะเอาศอก ยนัจะทิงระเบิดต่อไปหากขา้ศึกไม่ยอมทิงอาวธุทงัหมด 

 

5.  ใจความสาํคญัของขอ้ความนีคืออะไร 

 ก. สงครามอ่าวเปอร์เซียยติุแลว้ 
 ข. แต่ยงัปากแขง็อา้งวา่ประสบชยัชนะตามเป้าหมาย 

 ค. ซดัดมัสร้างเซอร์ไพรส์สงัถอนทหารทงัหมดออกจากคูเวตอยา่งไม่มีเงือนไข 

 ง. พนัธมิตรสุดดือดา้นไดคื้บจะเอาศอก ยนัจะทิงระเบิดต่อไปหากขา้ศึกไม่ยอมทิงอาวธุทงัหมด 

6.  ใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ปรากฏอยูส่่วนใด 

 ก. อยูต่น้ยอ่หนา้ 
 ข. อยูท่า้ยยอ่หนา้ 
 ค. อยูก่ลางยอ่หนา้ 
 ง. อยูต่น้และทา้ยยอ่หนา้ 
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     ในปัจจุบนันีปรากฏวา่ ไดมี้การใชถ้อ้ยคาํออกจะฟุ่ มเฟือยและไม่ตรงกบั 

ความหมายอนัแทจ้ริงอยูเ่นือง ๆ ทงัการออกเสียงกไ็ม่ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี  
ถา้ปล่อยใหเ้ป็นไปดงันี “ภาษาของเรากมี็แต่จะทรุดโทรม” ชาติไทยของเรา 
มีภาษาของเราใชเ้องเป็นสิงอนัประเสริฐอยูแ่ลว้เป็นมรดกอนัมีค่าตกทอดมาถึงเรา 

 

7.  ขอ้ใดเป็นใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

 ก. ในปัจจุบนันีปรากฏวา่ มีการใชถ้อ้ยคาํออกจะฟุ่ มเฟือยและไม่ตรงกบัความหมายอยูเ่นือง ๆ 
 ข. ชาติไทยของเรามีภาษาของเราใชเ้องเป็นสิงอนัประเสริฐอยูแ่ลว้ เป็นมรดกอนัมีค่าตกทอด 
            มาถึงเรา 
 ค. ทงัการออกเสียงกไ็ม่ถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ ถา้ปล่อยใหเ้ป็นไปดงันี “ภาษาของเรากมี็แต่จะ 
           ทรุดโทรม” 
 ง. ในปัจจุบนันีปรากฏวา่  ไดมี้การใชถ้อ้ยคาํฟุ่ มเฟือยและไม่ตรงกบัความหมายอนัแทจ้ริง 

           อยูเ่นือง ๆ 
 

          แมลงบางชนิดในทอ้งทีทีมีการพ่นยาฆ่าแมลงจาํนวนมากสามารถสร้างความตา้น ทานต่อ
ฤทธิยาไดดี้กว่า แมลงในทอ้งที ทีไม่เคยพ่นยาฆ่าแมลงเลยแมจ้ะเป็นแมลงชนิดเดียวกนั ทงันี
เพราะแมลงเคยชินต่อฤทธิยา มีความทนต่อยาหรือดือยานนัเอง ความตา้นทานเกิดขึนไดจ้าก
หลายสาเหตุ เช่น พิษยาอาจซึมซาบเขา้ไปในร่างกายแมลงไดช้า้ลง ระบบสรีรวิทยาของแมลง
สามารถสะสมพิษของยาไวใ้นไขมนัในรูปทีไม่สามารถแสดง ฤทธิก็เป็นได ้ ดงันันแมลงที
หลงเหลือรอดตายหลงัจากทีถูกป้องกนักาํจดัดว้ยยาฆ่าแมลงก็คือ แมลงทีมีความสามารถทนทาน
เป็นพิเศษต่อยาฆ่าแมลงดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้นนัเอง 

 

8. ขอ้ความนีไม่ไดก้ล่าวถึงเรืองใด 
 ก. สาเหตุทีแมลงดือยา   ข. การกาํจดัแมลงดือยา  

 ค. ประเภทของยาฆ่าแมลง   ง. ความลม้เหลวของการใชย้าฆ่าแมลง 
 

ใช้ข้อความต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 9-11 
 

        สามีภรรยาคู่หนึงขายหมูสะเต๊ะ  ช่วงทีสามีขาย เมือไม่มีลูกคา้เขาจะปล่อยใหถ่้านใน
เตาแทบมอดหมด เมือมีลูกคา้มาสังซือ กว่าถ่านในเตาคุขึนมาใหม่ก็ยากและเสียเวลา ลูกคา้
ตอ้งคอยนานจนบางคนหมดความอดทน  ส่วนภรรยาจะพยายามเลียงไฟไวอ้ยา่งสมาํเสมอ 
แมจ้ะเป็นตน้ทุนรายจ่ายเพิมขึน แต่กท็าํใหลู้กคา้ไม่ตอ้งคอยนาน ทาํใหข้ายดีขึน 
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9. ขอ้ความนีกล่าวถึงเรืองใด 

 ก. การศึกษา                                                   ข. การประกอบอาชีพ 

 ค. การดาํเนินชีวิต                                             ง. การรับประทานอาหาร 

10. “เลียงไฟ” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

 ก. จุดไฟขึนใหม่                 ข. ดบัไฟใหส้นิท  

 ค. ทาํไฟใหลุ้โชน     ง. ดูแลไฟไม่ใหด้บั 

11.  การกระทาํของภรรยาแสดงวา่เป็นคนเช่นไร 

 ก. มีความมานะ อดทน                                        ข. มีความซือสัตย ์

 ค. มีความถนดัในงานทีทาํ                                    ง. มีความตงัใจในการทาํงาน 
 

             ผกัคะนา้เป็นผกัทีปลูกไดทุ้กทอ้งทีและภูมิอากาศ ใชพ้ืนทีในการปลูกไม่มากนกั 
เสียแต่วา่ผกัคะนา้จะมีศตัรูพืชมาก สาเหตุนีเองเลยทาํใหผู้ที้ปลูกใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมี
ต่าง ๆ  เพือไม่ใหผ้กัเสียหาย จึงทาํใหผ้กัคะนา้เป็นผกัทีไม่ค่อยปลอดสารพิษ แต่ปัจจุบนันี
ไดมี้การทาํผกัปลอดสารพิษกนัมาก ดงันนั เวลาทีจะซือมาบริโภคก็ควรเลือกทีไวใ้จได ้ 
ถา้พอมีทีทางมาลองปลูกคะนา้ไวกิ้นเองกจ็ะเป็นการดี กินไดส้บายใจ 

 

12.  ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 

 ก. ควรปลูกคะนา้ไวกิ้นเอง                               ข. ผกัคะนา้จะมีศตัรูพืชมาก 

 ค. ผกัคะนา้ไม่ค่อยปลอดสารพิษ                      ง. ปัจจุบนัมีการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
 

ใช้ข้อความต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 13-14 
 

คนไทยทุกคน มีหนา้ทีจะตอ้งช่วยกนัรักษาผนืแผน่ดินไทย ทรัพยากร สถาบนั
และเอกลกัษณ์ทุกอยา่งทีแสดงความเป็นไทย เพือให้ชาติไทยคงอยูต่ลอดไป สถาบนั
หลกั หรือสถาบนัสําคญัทีเราตอ้งเคารพและจงรักภกัดีคือ  ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์เพราะสถาบันทังสามนีเป็นสถาบันทีแสดงถึงความมันคงของ
ประเทศชาติ  

 

 

13.  หนา้ทีทีสาํคญัทีสุดของชาวไทยคือสิงใด  

 ก. ทานอาหารไทยไดอ้ร่อย     ข. ช่วยกนัรักษาผนืแผน่ดินไทย  

 ค. พดูภาษาไทยใหถู้กตอ้งชดัเจน    ง. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  
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14.  สถาบนัทีมีความสาํคญัต่อความมนัคงของชาติไทยคือสถาบนัใด  

 ก. วดั   ข. รัฐบาล   ค. ครอบครัว   ง. พระมหากษตัริย ์ 
 

“แม่ของเจา้มีความหวนัเกรงว่าเจา้จะเรียนมากเกินไปดว้ยเห็นลูก ท่านทีไป ๆ 

กลบัมากลายเป็นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็น มีคาํกล่าวว่าเป็นดว้ยอ่านหนังสือเหลือ
เกินไปนกั ส่วนความเห็นของขา้นนั เห็นว่าถา้ตามนัจะสันดว้ยเรียนมากก็ช่างหวัมนั 

ปล่อยใหม้นัสันเถิด เวลาเจา้อยูเ่มืองนอก ขา้จะใหเ้จา้ซือแว่นตา เวลากลบัมาเมืองไทย 

เจา้จะกลบัมารับราชการ ขา้กค็งใหเ้งินเดือนเจา้พอซือแวน่ตาเหมือนกนั”  

(กรมหมืนพิทยาลงกรณ์, 2553: 10) 
 

15. ขอ้ความขา้งตน้ กล่าวถึงเรืองใด 

 ก. การตดัแวน่สายตา    ข. การใชชี้วิตในต่างประเทศ  

 ค. การรับราชการ    ง. การศึกษาหาความรู้ 
 

ใช้ข้อความต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 16-18 
 

คนทีไม่สวยนันมีโอกาสประสบความสุขความเจริญในชีวิตสมรสมากกว่า  
คนสวย เพราะคนสวยนนัเมือรู้ว่าสวยก็มิใคร่ไยดีทีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการสมรส
เพราะทะนงตวัว่ามีความสาํคญัดว้ยรูปสมบติั สตรีทีขาดรูปสมบติันนัจะเป็นภรรยาทีดี
รู้จกัเอาใจสามีทุกทาง ทาํใหเ้กิดความรักทียงัยนืแทจ้ริงเพราะความรักอนัแทจ้ริงนนั มิได้
อยูที่รูปสมบติั ซึงอยูก่นันานไปก็จืดเพราะความเคยชิน แต่อยูที่เจตนาทีจะใหอี้กฝ่ายหนึง
พอใจนันมากกว่า คนสวยนันมกัจะมีคนติดตามห้อมลอ้มหรือมีคนปรารถนาอยู ่ 
ตลอด จนลืมสัญชาตญาณทีจะฟักไข่ให้เป็นตวัส่วนคนทีไม่สวยนนั ธรรมชาติกบัเพิม
สัญชาตญาณเอาใจคนอืนนีให ้  จนในทีสุดดว้ยความหวงัดีและเจตนาดี ตลอดจนความ
น่ารักต่าง ๆ ของ คนไม่สวยนนัเอง ผูที้อยูด่ว้ยไปนาน ๆ กจ็ะเห็นสวยไดอ้ยา่งประหลาด  

(ม.ร.ว. คึกฤทธิ ปราโมช, 2514: 276) 
 

16. ใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้อยูบ่ริเวณใด 

 ก. ทีขาดรูปสมบติันนัจะเป็นภรรยาทีดีรู้จกัเอาใจสามีทุกทาง 

 ข. คนทีไม่สวยนนัมีโอกาสประสบความสุขความเจริญในชีวิตสมรสมากกวา่คนสวย 

 ค. คนสวยนนัมกัจะมีคนติดตามและปรารถนาอยูต่ลอดจนลืมสญัชาตญาณทีจะฟักไข่ใหเ้ป็นตวั 

 ง. คนทีไม่สวยนนั ธรรมชาติกบัเพิมสญัชาตญาณเอาใจคนอืน  จนในทีสุดดว้ยความหวงัดีและ 
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           เจตนาดี ตลอดจนความน่ารักต่าง ๆ ของ คนไม่สวยนนัเองทีอยูไ่ปนาน ๆ กจ็ะเห็นสวย 

17. จากขอ้ความขา้งตน้เพราะเหตุใดคนสวยจึงไม่ประสบความสาํเร็จในชีวติคู่ 
 ก. เป็นคนทีไม่มีความจริงใจ 

 ข. ไม่รู้จกัเอาใจใส่และดุแลสามี 

 ค. ไม่เอาการงานเพราะมวัแต่ห่วงสวย  
 ง. เพราะทระนงตวัวา่มีความสวยเป็นอาวธุ 

18. ขอ้ใดกล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ก. ชีวิตคู่จะดาํรงอยูไ่ดเ้พราะความรักและความเอาใจใส่ 

 ข. คนทีหนา้ตาสวยเป็นคนทีไม่รู้จกัเอาใจใส่คนอืนและทาํใหชี้วิตคู่ลม้เหลว 

 ค. ควรหาคู่ครองทีหนา้ตาไม่สวยเพราะจะทาํใหชี้วิตคู่ประสบความสาํเร็จ 

 ง. ชีวิตคู่จะประสบความสาํเร็จ ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งมีสญัชาตญาณของความเป็นแม่ 
 

ใช้เรืองราวต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 19 
 

นายชุ่มชืนมีอาชีพขายฟืน  อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเลก็ๆแห่งหนึงใกลเ้ชิงเขา ทุกวนั
เขาจะเก็บกิงไมแ้ห้งจากเชิงเขาเพือนาํไปขายในตลาด ชาวบา้นซือกิงไมไ้ปทาํฟืนสาํหรับ
หุงตม้  ฟืนของนายชุ่มชืนขายดิบขายดีนายชุ่มชืนไดเ้งินกลบับา้นมา  กแ็บ่งใหภ้รรยาไวใ้ช้
สอยประจาํวนั    

             “..เร่เขา้มา เร่เขา้มา ไม่ซือไม่หาไม่ว่าอะไร  ฟืนนายชืนเนือไมแ้หง้สนิท  จุดง่าย
ติดง่ายใชง้านนานกวา่ใคร” 

             วนัหนึงภรรยานายชุ่มชืนพดูกบัสามีวา่..  
    ภรรยา...“เดินเกบ็กิงไมแ้หง้ไปขายเมือไหร่จะรํารวยสกัที”   

นายชุ่มชืน..“ใช่นนัสิ  ทงั ๆ ทีฟืนฉนักข็ายดิบขายดี”  

ภรรยา... “ฉนัวา่นะ  แทนทีจะเกบ็กิงไม ้ เปลียนเป็นไปตดัตน้ไมน่้าจะดี” 

             รุ่งเช้านายชุ่มชืนจึงออกตดัตน้ไมที้ขึนรอบ ๆเชิงเขา ขณะทีนายชุ่มชืนกาํลงัตดั
ตน้ไมต้น้หนึงอยู ่ก็มีแม่นกกางเขนตวัหนึงบินมาขอร้องไม่ให้ตดัตน้ไมต้น้นนั  ..แต่นาย
ชุ่มชืนกไ็ม่สนใจ แลว้กล็งมือตดัตน้ไมต่้อไป ไดไ้มก้องใหญ่นาํไปขายไดเ้งินมากกวา่เดิม 

ฝ่ายภรรยาเมือเห็นสามีไดเ้งินมากขึนกเ็กิดความโลภ จึงยใุหส้ามีไปตดัตน้ไมใ้หห้มดทงัป่า  
นายชุ่มชืนเห็นดว้ย  จึงเกณฑญ์าติพีนอ้งมาช่วยกนัตดัตน้ไม ้ แลว้ก็พบกบัสัตวป่์าฝงูหนึง
มาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ เพราะจะทําลายทีอยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์
เหล่านนั    แต่นายชุ่มชืนกไ็ม่สนใจและยงัคงตดัตน้ไมต่้อไป..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตดั  
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ไมใ้หญ่ ไมเ้ลก็ เรามาตดักนั!!! 

      แลว้ก็ถึงวนัทีธรรมชาติลงโทษเมือป่าไมเ้หลือแต่ตอไม่มีตน้ไมค้อบโอบอุม้ซับ
นาํฝน  พอเกิดพายใุหญ่  ลม และฝนก็โหมกระหนาํ  นาํป่าไหลบ่าพดัพาเอาท่อนซุงทีกอง
ไวท้บัถมหมู่บา้นจนพงัพินาท   เกิดนาํท่วมใหญ่  ทงัหมู่บา้นจมอยูใ่ตน้าํ นายชุ่มชืนและ
ภรรยาตอ้งไปอาศยับนหลงัคาบา้น นายชุ่มชืน บ่นกบัภรรยา ถึงความผดิพลาดจนก่อนให้
เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง 

(ทีมา: http://www.everykid.com)  
 

19. เพราะเหตุใดนาํจึงท่วมหมู่บา้น 

 ก. เพราะอ่างเกบ็นาํบนภูเขาพงัทลาย 

 ข. เพราะฝนตกนาํในแม่นาํไหลเอ่อทว้มหมู่บา้น 

 ค. เพราะนายชุ่มตดัไมจ้นไม่มีตน้ไมอุ้ม้นาํเวลาฝนตก 

 ง. เพราะสภาวะแหง้แลง้ทาํตน้ไมต้าย พอฝนตกจึงไม่มีตน้ไมอุ้ม้นาํ 
 

ใช้ข้อความต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 20 
 

          “...อนัสถานการณ์ของโลกและของบา้นเมืองเราเป็นอยา่งไร กย็อ่มเป็นทีทราบกนั
อยูแ่ลว้ ทางทีจะช่วยให้ประเทศเราผ่านพน้ภยัพิบติั มีความวฒันาถาวรไปได ้   ก็โดยที
เราชาวไทยทุกคนมีนาํใจรักชาติอยา่งแทจ้ริง ไม่ถือเอาประโยชน์ของตนและพรรคพวก
แต่ฝ่ายเดียว มุ่งบาํเพญ็กรณียกิจหนา้ทีดว้ยความสุจริต ขยนัหมนัเพียร เพือคุณประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ และพร้อมทีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพือส่วนรวม เมือ
เป็นดังนีแลว้ สามคัคีก็ย่อมจะแผ่ขยายกวา้งขวางออกไปในระหว่างพีน้องชาวไทย
ด้วยกัน ทาํให้กําลังของชาติส่วนต่างๆ ประสานกันเป็นบึกแผ่น สิงทีเคยยากก็จะ
กลายเป็นง่าย และสิงทีไม่เคยทาํไดก้ก็ลบัจะบรรลุผลสาํเร็จอยา่งงดงาม ดว้ยอนุภาพแห่ง
ความสามคัคี เพราะฉะนันขอให้พวกเราชาวไทยจงยึดมนัในศีลธรรม และพยายาม
ประพฤติปฏิบติัตามในอนัจะส่งเสริมสามคัคีธรรมให้มนัคงแผ่ขยายใน ระหว่างพีนอ้ง
ชาวไทยทงัปวง เพือความวฒันาถาวรของประเทศชาติสืบไป..." 

(ทีมา: กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนในวนัปีใหม่ พ.ศ. 2546) 
 

20. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเรืองใด 

 ก. ความสามคัคี     ข. ความมีนาํใจ   

 ค. ความเอือเฟือเผอืแผ ่    ง. ความเมตตากรุณา 
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แบบวดัคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียนได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 

 

คาํชีแจง  

 ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย √ ในรายการวดั จากมากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
นอ้ยทีสุดเพียงรายการเดียวทีตรงกบัการปฏิบติัของนกัเรียน 
 

 

ขอ้ที รายการ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

1. 

 

 

 

 

 

บา้นของนักเรียนเปิดร้านขายของคุณ
พ่อและคุณแม่ตอ้งไปร่วมงานประชุม
ผู ้ปกครองทีโรง เ รี ยนของน้องแ ต่
นักเรียนมีนัดกับเพือนๆนักเรียนจึง
เลือนนัดเพือนเพือจะมาดูแลร้านแทน
คุณพอ่และคุณแม่ 

     

2. 

 

 

 

นักเรียนกาํลงัอ่านหนังสือการ์ตูนน้อง
ของนักเรียน ขอให้ช่วยสอนการบ้าน
ให้ นกัเรียนจึงเลิกอ่านการ์ตูนและช่วย
สอนการบา้นนอ้ง 

     

3. 
 

 

 

 

 

 

สัปดาห์หน้า เ ป็นวันแข่ งขัน กีฬาสี 
นักเรียนเป็นนักกีฬาปิงปองของสีแดง
เพือนของนกัเรียน เป็นนกักีฬาของสีฟ้า 
รู้ว่าตวัเองเล่นปิงปองไม่เก่ง จึงขอให้
นกัเรียนช่วยสอนและเป็นคู่ฝึกซ้อมให ้ 
นักเรียนจึงตอบตกลงทังทีทราบดีว่า
เป็นคู่แข่งขนักนั 

     

4. 

 

 

 

วนันีนกัเรียนกลบับา้นไปพกัผอ่น 

พอขึนรถประจาํทางไดน้งัริมหนา้ต่าง 

 แต่มีผูห้ญิงทอ้งแก่ใกลค้ลอดขึนมา 
นกัเรียนจึงลุกขึนใหผู้ห้ญิงคนนนันงัลง 
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ขอ้ที รายการ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

5. 

 

 

 

ครูมอบงานให้ทุกคนเขียนเรียงความ
ปากกาของประสิทธิหมึกหมด นกัเรียน 

จึงแนะนาํใหป้ระสิทธิไปยมืเพือน 

คนอืน ๆ 

     

6. 

 

 

 

 

 

นักเรียนเก็บสตางค์เป็นค่าขนม เพือ
สะสมไวซื้อของทีตอ้งการ แต่โรงเรียน
ไดต้งักล่องรับบริจาคช่วยผูป้ระสบภยั
แผน่ดินไหวทีประเทศญีปุ่น นกัเรียนจึง
สละสตางค์ทีออม  เ พือร่วมบริจาค
ทรัพยก์บัทางโรงเรียน 

     

7. 
 

 

 

 

 

 

นักเรียนเก็บสตางค์ค่าขนมวนัละ 5 
บาทเพือซือขนมรับประทานทุกวนั แต่
ในวัน นี ค รู อ ดิ ศ ร  ให้นั ก เ รี ยน ใน
ห้อง เ รียนจัดบอร์ดหน้าห้อง เ รี ยน
เพือนๆจึงเรียรายเงิน สําหรับเป็นค่า
จดัทาํ นักเรียนก็เต็มใจจ่ายสตางค์เพือ
ทาํบอร์ด 

     

8. 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะเดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้ 
นกัเรียนกาํลงัขึนลิฟต ์มีครอบครัวหนึง  
ซึงพ่อหิวของหลายอย่าง แม่จูงลูกทียงั
แบเบาะ ขึนลิฟต์มาด้วย แต่ลิฟต์ เต็ม
พอ ดี  ไ ม่สามารถ ขึนได้พ ร้อมกัน 
นัก เ รี ยน จึ ง เ ดินออกจาก ลิฟต์ เพื อ
เสียสละให้ครอบครัวดังกล่าวได้ขึน
ลิฟตไ์ป 

     

9. 

 

 

เพือนของนกัเรียนทาํเงินหอ้งหาย 

นกัเรียนจึงช่วยเป็นธุระตามหากระเป๋า 
สตางคอ์ยา่งเตม็ที 

     

10. 

 

 

 

คุณครูเดินถือเอกสารเดินบน 

อาคารเรียน นกัเรียนจึงช่วยถือเอกสาร 

เหล่านนัใหแ้ละเดินไปส่งคุณครู 

ทีหอ้งพกัครู 
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ขอ้ที รายการ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

11. 

 

 

 

เมือนักเรียนไปเทียวบ้านเพือนหลัง
รับประทานทานอาหาร เส ร็จ เ ห็น
ผูป้กครองของเพือนกาํลงัเก็บลา้งจาน
ชาม นกัเรียนจึงตรงเขา้ช่วยลา้งจาน 

     

12. 

 

 

 

 

 

 

ในวนัประกวดการตกแต่งกระทงใน 

วนัลอยกระทงของโรงเรียน นกัเรียน 

และเพือน ๆ ในชนัเรียนทีเป็น 

ตวัแทนหอ้ง กาํลงัทาํพาน เพือนหอ้ง 

ขา้ง ๆ มาขอไมก้ลดักระทงทีเหลือ 

ของกลุ่มนกัเรียนมาใชท้าํกระทง 

 นกัเรียนจึงแบ่งไมก้ลดักระทงให ้

     

13. 
 

 

 

 

นกัเรียนใหเ้พือน ยมืโทรศพัทมื์อถือ 

ของตวัเอง เพราะเพือนตอ้งใชโ้ทรศพัท ์

หาผูป้กครองเพือใหน้าํสมุดทียมืเพือน 

แลว้ลืมไวที้บา้นมาใหเ้ขาส่งครูได ้

ทนัเวลา 

     

14. 

 

 

 

 

กิจกรรมวนัสถาปนาโรงเรียน นกัเรียน
ได้รับมอบหมายจากทางคุณครูให้ดู
และความเรียบร้อยบริเวณทีจอดรถ 
นกัเรียนไม่ค่อยขอบงานนีสักเท่าไรนกั
แต่กคิ็ดวา่จะตอ้งทาํหนา้ทีใหดี้ทีสุด 

     

15. 

 

 

 

บริเวณโรงเรียนมีขยะเกลือนกลาด 

สกปรกและไม่น่ามอง นกัเรียนจึงเกบ็ 

ขยะไปทิงเพือใหโ้รงเรียนสะอาด 

สวยงาม 

     

16. 

 

 

 

 

วนันีในช่วงเวลาพกักลางวนั นกัเรียน 

สังเกตเห็นวา่มีจานวางอยูห่ลายใบ 

เกิดจากนกัเรียนทีรับประทานอาหาร 

แลว้ไม่เกบ็ภาชนะ นกัเรียนจึงเกบ็จาน 

ทุกใบ 
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ขอ้ที รายการ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

17. 

 

 

 

หลงัเลิกเรียน พบวา่กาํแพงรัวโรงเรียน 

ถกูขีดเขียน จนเลอะ นกัเรียนเห็นวา่ 
ไม่น่ามอง นกัเรียนจึงชวนเพือน ๆ 

มาทาํความสะอาด 

     

18. 

 

 

ขณะนกัเรียนเดินกลบับา้นพบเดก็ ๆ 

ใชไ้มเ้ขียลกูบอลซึง นกัเรียนจึงเขา้ไป 

ช่วยเหลือเดก็ ๆ กลุ่มนนั 

     

19. 

 

 

 

 

เชา้วนันีฝนตก ครูจึงแจง้นกัเรียนทุกคน 

ใหเ้ขา้แถวทาํกิจกรรมหนา้เสาธงหนา้ 
ห้องเรียน และนักเรียนตวัแทนเชิญธง
ไม่มาเรียน นกัเรียนจึงอาสาเป็นตวัแทน 

เชิญธงชาติ 

     

20. 

 

 

 

 

บ่ายวนัเสาร์เพือนๆของนกัเรียน 

ชกัชวนกนัไปเดินเล่นที 

หา้งสรรพสินคา้ แต่นกัเรียนกลบัคิดวา่ 
การไปช่วยคนตาบอดอ่านหนงัสือ 

น่าจะเป็นกิจกรรมทีมีสาระมากกวา่ 
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ภาคผนวก ง 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวจิยั 
.............................. 

 

1. นางสาวเตือนใจ คดดี    อาจารยภ์าควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

      จงัหวดันครปฐม 

      ปริญญามหาบณัฑิตสาขาการสอนภาษาไทย  
      ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 

      มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2. นางสุวชันา เลก็สมบูรณ์   รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั   
      จงัหวดัสุพรรณบุรี 

      ปริญญามหาบณัฑิตสาขาการวดัและประเมินผล 

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

3. นายชยพล เพชรพิมล     ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนจงัหวดักาญจนบุรี 
      จงัหวดักาญจนบุรี 

      ปริญญามหาบณัฑิตสาขาการสอนภาษาไทย  
      ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 

      มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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