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51255312: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คําสําคัญ: การอ่านจับใจความ / คุณลักษณะจิตสาธารณะ
อดิ ศร ขาวสะอาด: การพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะ
จิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที จัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
, ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา คุณารักษ์ และ อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ. 150 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD และ 2) ศึกษาคุณลักษณะจิต
สาธารณะ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จํานวน 27 คน ใช้เวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวน
4 สัปดาห์ๆละ 3 คาบ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค เอส ที เอ ดี 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื องการอ่านจับใจความและ 3)
แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย ( & ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลสัม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ ใจความของนัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 2 โรงเรี ย น
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD หลังจัดการ
เรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2) คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยน หลังจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD ทีมีเนือหาส่ งเสริ มคุณลักษณะจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็ นภาษาประจําชาติทีแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ทังยังเป็ นเครื องมือที
สําคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคมทําให้ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบสุ ข
นอกจากนีภาษาไทยยังเป็ นเครื องมือในแสวงหาความรู ้ เป็ นการพัฒนาตนเองซึงนําไปสู่การพัฒนาสังคม
และความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศชาติตามลําดับ (กรมวิชาการ, 2546: 1-2) สิ งสําคัญอีกประการหนึง
ของภาษาไทย คือ ภาษาไทยเป็ นเครื องมือในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิงในปี พุทธศักราช
2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทําให้แรงงานจากประเทศเพือนบ้าน อาทิ พม่า
ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซี ย หรื อแม้แต่ประเทศจีน จะเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานของไทย
การจัดการศึกษาจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู ้เทียบเท่ากับ
เยาวชนของชาติต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิงภาษาไทย
ด้วยความสําคัญของภาษาไทยดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิ การจึงจัดวิชาภาษาไทยเป็ น
หนึ งในแปดของกลุ่มสาระวิชา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และภาษาไทย เพราะตระหนักว่า การศึกษาภาษาของชาติทาํ ให้คนในชาติสาํ นึ กถึงความเป็ นไทย
อยูเ่ สมอ การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องจึงจําเป็ นอย่างยิงสําหรับคนไทยทุกคน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ทีจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ โดยแยกออกเป็ น 5 สาระการเรี ยนรู ้
ได้แก่ สาระที 1 การอ่าน สาระที 2 การเขียน สาระที 3 การฟัง ดู และพูด สาระที 4 หลักภาษาไทย
และสาระที 5 วรรณคดี และวรรณกรรม ซึ งการอ่านนันนับเป็ นสาระทีมีความสําคัญและจําเป็ น
อย่างยิง เพราะผูท้ ีมีทกั ษะในการอ่านสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ได้อย่างง่ายดาย ผูท้ ีจําเป็ นต้องศึกษา
หาความรู ้ อย่างต่ อเนื องเพือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ย่อมต้องอาศัยการอ่านเป็ นพืนฐานใน
การบรรลุถึงเป้ าหมายของชีวิต เนืองจากข้อมูลความรู ้ในปั จจุบนั มักเผยแพร่ เป็ นเอกสารสิ งพิมพ์
และสื ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านช่วยให้สามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ และสามารถนําความรู ้มาปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้อย่างเหมาะสม ทําให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข (กรมวิชาการ, 2553: 10)
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วิทยากร เชียงกูล (2544: 56) กล่าวว่า การเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพนัน ผูเ้ รี ยนต้องหัด
อ่านหนังสื อด้วยวิธีการต่างๆกัน การพัฒนาความสามารถในการอ่านจากวิธีหนึ งไปยังอีกวิธีหนึ ง
อย่างเป็ นระบบจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2533:7)
กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 80-90 มาจากการอ่าน โดยการอ่านมี
ความสําคัญช่วยให้คนได้เพิมพูนความรู ้ ทังยังเป็ นรากฐานในการเรี ยนวิชาอืน ๆ นักเรี ยนทีอ่านได้
มักจะเรี ยนวิชาอืนได้ดีตามไปด้วยสอดคล้องกับสมพรมันตะสู ตร (2526: 13) ทีให้ความสําคัญของ
การอ่านว่า ผูท้ ีมี ทกั ษะในการอ่านได้ดีจึงจะสามารถมีความรู ้ แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองให้เกิ ด
ประโยชน์ และเป็ นเครื องมือทีสําคัญใช้เป็ นพืนฐานในการศึกษาวิชาอืน ๆได้ดี การอ่านจึงเป็ นหัวใจ
ในการจัด การเรี ย นการสอนเพื อมุ่ ง ให้ นั ก เรี ยนโดยเฉพาะนั ก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
สรุ ปว่าการอ่านเป็ นทักษะทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง ในฐานะทีเป็ นเครื องมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และเพือการพักผ่อนหย่อนใจ ผูท้ ีมีความสามารถในการอ่าน
เป็ นอย่างดี ย่อมเป็ นผูท้ ี ใช้ชีวิตในสังคมได้เป็ นอย่างดี และปกติสุข ซึ งการทําเช่ นนันได้จะต้องมี
ทักษะในการอ่านจับใจความสําคัญของสารทีอ่านได้เป็ นอย่างดี โดยทราบถึงเนื อหาของเรื องทีอ่าน
และเข้าใจเนือเรื องทีอ่านได้
การอ่านจับใจความเป็ นทักษะสําคัญ เพราะสามารถช่วยให้บุคคลทัวไปเข้าใจถึงเรื องทีอ่าน
รับรู ้ข่าวสารให้ถูกต้องสําหรับนักเรี ยนในการเรี ยนวิชาทุกสาขา ผูเ้ รี ยนจะใช้ทกั ษะในการอ่าน
จับใจความเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนัน การอ่านจับใจความ
จึงเป็ นทักษะทีจําเป็ นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนทําให้การดํารงชีวิตประจําวันเป็ นปกติสุขและ
มีคุณภาพ ดังที สนิท ตังทวี (2536: 104) ทีกล่าวถึงความสําคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า “ผูท้ ี
สามารถอ่านจับใจความจากข้อความหรื อเรื องราวทีอ่านได้นนั ย่อมให้คุณประโยชน์อย่างยิง ในการ
แสวงหาความรู ้เฉพาะอย่างยิงผูท้ ีอยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยน” นอกจากนี ดวงใจ ไทยอุบุญ และแอนน์
รัตนากร (2535: 56) กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่า “เป็ นการฝึ กสมาธิ ผูอ้ ่านต้องมีจิตใจจดจ่อใน
เรื องทีอ่านจึ งจะเข้าใจและสามารถจับใจความได้ ซึ งจะเป็ นประโยชน์แก่ การเรี ยนทุกสาขา”
ความคิดดังกล่าวนี สอดคล้องกับ ก่อ สวัสดิพานิ ชย์ (2533: 30) กล่าวว่า “การอ่านเป็ นเครื องมือ
สําหรับแสวงหาความรู ้ทีดีทีสุ ด นักอ่านทีอ่านเก่งๆ จะอ่านหนังสื อได้รวดเร็ ว จับใจความได้ถูกต้อง
และจับใจความได้มาก” สอดคล้องกับสุ กญั ญา ศรี สืบสาย (2532: 28) กล่าวไว้ว่า “ความสําเร็ จใน
การเรี ยนของนักเรี ยน ขึนอยูก่ บั ความสามารถในการอ่านจับใจความ เพราะการอ่านจับใจความเป็ น
พืนฐานในการเรี ยนวิชาอืน ๆ”
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3
ในการจัดการเรี ยนการสอนทีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการสอนการอ่านจับใจความนัน
ยังไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควร ดังงานวิจยั หลายเล่มทีกล่าวถึงปั ญหาในการอ่านจับใจความของ
เยาวลักษณ์ สาระโน (2550: 2) กล่าวว่านักเรี ยนระดับการศึกษาขันพืนฐานนันยังขาดความเข้าใจใน
การอ่านจับใจความ การจดจําเรื องราว อยู่ในระดับตําซึ งสิ งเหล่านี ส่ งผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
โดยตรง ทังในการเรี ยนวิชาภาษาไทยและวิชาอืนๆ เพราะในการเรี ยนวิชาอืนๆนักเรี ยนต้องอ่าน
เนื อหาหรื อ โจทย์ จากหนัง สื อ เรี ย น พนา ทองมี อ าคม(2551:102) กล่ า วว่ า “เยาวชนไทยที มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความแตกต่างกันจะมีระดับผลการเรี ยน วิชาภาษาไทย วิชา
ภาษาอังกฤษและคะแนนเฉลียสะสมแตกต่างกัน พัชนี ย ์ หนู คง (2547:3) กล่าวถึงปั ญหาของการ
อ่านจับใจความทีไม่ประสบผลสําเร็ จ โดยปั ญหาทีเกิดจากการสอนอ่านจับใจความมีหลายประการ
ด้วยกัน
นอกจากนี เมื อพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ปี การศึกษา 2554 ทีผ่านมาปรากฏว่า ผลการประเมิน การอ่านจับ
ใจความ วิชาภาษาไทยของโรงเรี ยน มีคะแนนเฉลียร้อยละ 43.07 ซึงตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ
50 และตํากว่าคะแนนเฉลียระดับเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 1 ร้อยละ 44.32 ซึ งอยูใ่ นระดับทีไม่น่า
พึงพอใจ และเมือพิจารณาดูรายงานผลการคัดกรองทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ประจําภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554
จํานวน 6 ห้องเรี ยน 228 คน พบว่านักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความ ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็ นร้ อยละ 10.08 และภาพรวมนักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความผ่าน
เกณฑ์ในระดับตํา ดังตารางที 1
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ตารางที 1 แสดงผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ปี การศึกษา

2550
2551
2552
2553
2554

จํานวนนักเรี ยน ผ่านเกณฑ์
(คน)
(คน)
306
260
310
285
322
248
280
220
228
205

ไม่ผา่ น
เกณฑ์(คน)
46
25
74
60
23

คะแนน
สู งสุ ด(10)
7.5
8
7
8.5
8

คะแนน คะแนน
ตําสุ ด(10) เฉลีย
1
5.5
2
5
3
4.5
2
5.5
2
5.5
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ทีมา: โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป., 2554).
จากตารางที 1 สาเหตุ ที ทํา ให้ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น ของนัก เรี ย นตํานันมี ห ลาย
ประการแต่สาเหตุหลักทีสําคัญนันมี 2 ประการ ได้แก่ ปั ญหาทีเกิดจากตัวผูเ้ รี ยนและอีกประการหนึ ง
คือ ปั ญหาทีเกิดจากตัวครู ผสู ้ อน โดยปัญหาจากตัวผูเ้ รี ยนนัน เกิดจากสภาพการณ์ทีสื อต่าง ๆ เข้ามา
มีบทบาทต่อชี วิตประจําวันของเยาวชนไทย มากกว่าการอ่านหนังสื อ อาทิ สื อทางโทรทัศน์ และ
วิทยุ และสื ออินเทอร์ เน็ต ซึ งมีความน่ าสนใจมากกว่าหนังสื อ สื อเหล่านี ทําให้เยาวชนไทย อ่าน
หนังสื อน้อยลงทังเยาวชนไทยก็ชืนชอบสื อเหล่านี มากกว่าการอ่านหนังสื อ (ฉวีลกั ษณ์ บุญกาญจน,
2522: 3)
แววมยุรา เหมือนนิล (2553: 5) ได้สรุ ปปั ญหาทีเกียวกับการอ่านหนังสื อของนักเรี ยนไทย
ว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนังสื อต่าง ๆ น้อยลง ส่ วนหนึงเกิดจากนักเรี ยนจํานวนมาก
อ่านจับใจความไม่เป็ นหรื ออ่านได้ช้า ทําให้เกิ ดความเบือหน่ าย ตําราทีสอนส่ วนใหญ่มกั เสนอ
ทฤษฏีหรื อหลักการอย่างกว้าง ๆ ยากต่อการปฏิบตั ิให้บงั เกิดผล การฝึ กทักษะการอ่านในชันเรี ยน
ก็มีจาํ กัด ปั ญหาการอ่านในโรงเรี ยนก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริ งจังและมีแนวโน้มรุ นแรงเพิมขึน
เรื อย ๆ เพราะโลกไร้ พ รหมแดนในปั จ จุ บ ัน มี ห นัง สื อ และข่ า วสารต่ า ง ๆ อย่ า งท่ ว มท้น ใน
ขณะเดียวกันได้เกิดสื อทีรับรู ้ง่ายกว่าหนังสื อมาก นพรัตน์ เจริ ญผล (2549: 2) กล่าวถึงปั ญหาด้าน
การอ่านทีเกิดจากตัวผูเ้ รี ยนว่า เกิดจากการทีนักเรี ยนไม่สนใจเรี ยนภาษาไทย ไม่มีนิสัยรัก การ
อ่าน อ่านแล้วจับประเด็นสําคัญของเรื องไม่ได้ ไม่มีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดเรื องทีอ่าน
ให้ผอู ้ ืนรับรู ้ได้ สรุ ปเรื องไม่ได้ ได้แต่นาํ เรื องราวทีอ่าน มาเขียนต่อกันเป็ นตอน ๆ สอดคล้องกับ
อรอุมา ลือฉาย (2548: 3) กล่าวว่า จากสภาพการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยพบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ปั ญหาในเรื องทักษะการอ่านมากทีสุ ด กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนอ่านแล้วไม่เข้าใจในสาระสําคัญของเรื องที
อ่านไม่สามารถสรุ ปความจากเรื องทีอ่านได้ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับไม่น่า
พอใจ
นอกจากปัญหาจากตัวผูเ้ รี ยนแล้ว ปั ญหาในการอ่านอีกประการหนึ งทีมีความสําคัญคือ
ปั ญหาจากครู ผสู ้ อน ซึ ง สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ (2537: 8) อธิ บายถึงปั ญหาการสอนอ่านของ
ครู ผสู ้ อนภาษาไทยไว้วา่ ครู ไม่เข้าใจวิธีการสอนอ่านอย่างแท้จริ ง ส่ วนมากจะกําหนดวัตถุประสงค์
ให้นกั เรี ยนอ่านเพือรู ้เรื อง โดยไม่มีวตั ถุประสงค์อืน ซึงถ้าครู สอนให้นกั เรี ยนได้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการอ่านในลักษณะต่าง ๆ ตามความสามารถนักเรี ยนก็จะนําวิธีการอ่านไปใช้ประโยชน์ใน
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การเรี ยน นอกจากนี ครู ยงั ไม่มีจิตวิทยาการอ่าน การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการอ่าน และ
วิธีสอนอ่านตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ
จากปั ญหาดังกล่าวจึงพอสรุ ปได้ว่าปั ญหาการอ่านทีพบในการเรี ยนการสอนอ่านนัน
มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ประการทีหนึ ง เกิ ดจากตัวผูเ้ รี ยน ในเรื องทัศนคติทีมีต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาไทย โดยเชือว่าเรี ยนภาษาไทยเป็ นเรื องน่าเบือหน่าย อีกทังนักเรี ยนยังไม่ชอบการอ่านหนังสื อ
ทําให้ไม่ ได้รับการฝึ กฝนทักษะในการอ่าน และที สําคัญคือสติ ปัญญาของนักเรี ยนเองก็เป็ นอี ก
สาเหตุ ที ทํา ให้ ก ารอ่ า นไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประการที สอง เกิ ด จากตัว ครู ผู ส้ อน ซึ งขาด
ประสบการณ์ แ ละขาดความชํา นาญในการสอน เช่ น ไม่ เ ข้า ใจจุ ด ประสงค์ข องเรื องที จะสอน
มีเทคนิ คการสอนทีไม่หลากหลาย ไม่คาํ นึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน นอกจากนี การขาดแคลน
สื อการสอนก็ยงั เป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้การสอนอ่านไม่ประสบความสําเร็ จด้วยเช่นกัน
ดังนัน กระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยของครู ผูส้ อนจึ งควร
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่านหนังสื อ โดยเลือกใช้ เทคนิ คการสอนทีมีความหลายหลาย
และมีสือการสอนทีน่าสนใจ เพือให้นกั เรี ยนสนุกกับการอ่านหนังสื อ และไม่เบือหน่ายต่อการเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนมีหลากหลายวิธี เช่ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความจํา รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีเน้นกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามวัฎจักรการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนของการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ทิศนา แขมมณี (2552: 219) กล่าวถึงรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีน่ าสนใจวิธีหนึ งคือ รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ โดยเป็ นการเรี ยนรู ้กลุ่มย่อยทีสมาชิกกลุ่มทีมีความแตกต่างกัน
ประมาณ 3-6 คน หรื อ 4-6 คน (วัชรา เล่าเรี ยนดี,2548:109) ช่วยกันเรี ยนรู ้เพือไปสู่ เป้ าหมายของ
กลุ่ม
นักการศึกษาทีเผยแพร่ แนวคิดของการเรี ยนรู ้แบบนี คือ Slavin ,David Johnson และ
Roger
Johnson โดยองค์ป ระกอบของการเรี ย นรู ้ แบบนี คื อ การพึงพาและเกื อกูลกัน การ
ปรึ กษาหารื ออย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน และการใช้ทกั ษะ
การปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและการทํางาน ซึ งมี เทคนิ คมากมายได้แก่ เทคนิ คการสอนแบบ
JIGSAW เทคนิ คการสอนแบบ STAD (Student Team-Achievement Division) เทคนิ คการสอน
แบบ TGT (Team Game Tournaments) เป็ นต้น
อนึ งเทคนิ ค การจัด การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ ที ใช้ไ ด้ผ ลดี กับ การสอนอ่ า น
จับใจความ คือ เทคนิค STAD (Student Team-Achievement Division) ซึงเป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการอ่านจับใจความแนวทางหนึงทีน่าสนใจ เพราะการใช้การสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD
จะทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เนื อหาในบทเรี ยนตามจุดประสงค์ทีกําหนดไว้ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาที
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เกิดขึนและรู ้จกั การทํางานร่ วมกันในกลุ่ม ดังมีงานวิจยั หลายเล่มทีใช้การสอนเทคนิ ค STAD ใน
การแก้ไขปั ญหาด้านการอ่านจับใจความ นองนิตย์ เตยจอหอ (2547: 86) ได้นาํ เทคนิคการสอนแบบ
ร่ วมมือมาใช้ในการสอนอ่านจับใจความนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 กล่าวถึง การสอนโดยใช้
เทคนิค STAD ว่าช่วยทําให้นกั เรี ยนได้พดู คุยแลกเปลียนความรู ้ ความคิดเห็น มีความกระตือรื อร้นที
ต้องการจะเรี ยน มีความสามัคคีและมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม ช่วยเหลือกัน ได้ความรู ้และศึกษา
ร่ วมกันกับเพือน นักเรี ยนกล้าพูดและกล้าแสดงออก เป็ นทียอมรับของเพือน ทังยังช่วยพัฒนาด้าน
สังคม ด้านความคิดและสติปัญญา นอกจากนี งานวิจยั ของ ศิริพร ฉัตรศุภกุล (2550: 114) พบว่า
การเรี ยนด้วยการสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD สามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดขันสู ง การอ่าน
และการสื อสาร สู งกว่านักเรี ยนที เรี ยนแบบปกติ เพราะการเรี ยนแบบร่ วมมื อช่ วยให้นักเรี ยนมี
ความสุ ขกับการเรี ยนรู ้ และได้รู้จกั กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม
นอกจากนีงานวิจยั ของ กินาริ น ตันเสี ยงสม (2548: 127-128) พบว่านักเรี ยนทีได้รับ
การสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ เทคนิค STAD มีผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความ
สําคัญสู งกว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ เนื องมาจากวัตถุประสงค์หลักของ
เทคนิ ค STAD ก็คือการใช้กลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ช่วยเหลือกันและกันในการส่ งเสริ มและพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ ซึงองค์ประกอบย่อยอืนๆของเทคนิค STAD จะนําไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกันในด้านการติดตามดูแลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเรี ยนโดยการเข้ากลุ่มกันเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี
การช่วยเหลือกันระบุใจความสําคัญของเรื องทีให้อ่าน มีความพยายามในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
เป็ นต้น ด้วยเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจ และเลือกใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิ ค STAD ในการสอนอ่านจับใจความโดยเชือว่าจะสามารถแก้ไขปั ญหาการอ่านได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เนืองจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
มาตราที 6 ทีระบุว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ทงกาย
ั
และใจ มีความรู ้คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนได้
อย่างมี ความสุ ข ซึ งในมาตรานี กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เป้ าหมายการจัดการศึ กษาอยู่ทีคน หรื อ
ผูเ้ รี ยน โดยทําให้คนหรื อผูเ้ รี ยนเป็ นคนทีสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน เพือเป้ าหมายสุ ดท้ายคือสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 ดังกล่าว ทําให้ครู ผสู ้ อนต้องตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านจิตพิสัย โดยนํา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอดแทรกกิจกรรมพัฒนาจิตพิสัย ซึง กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 6)
ได้นิย ามคําจํากัดความของคําว่า จิ ตพิสัย ว่าหมายถึ งเรื องราวที เกี ยวข้องกับอารมณ์ ความรู ้ สึก
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คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม สุ นทรี ยศาสตร์ บุคลิกภาพ โดยจิตพิสัยเป็ นคุณลักษณะทีเป็ นองค์รวม
และคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วเป็ นเพีย งองค์ประกอบย่อย
ดังนัน คําว่า จิ ตพิสัย น่ า จะหมายถึ ง
ความสามารถในการบริ ห ารจัด การอารมณ์ ข องตนเองอย่า งสร้ า งสรรค์ และแสดงออกมาเป็ น
คุณลักษณะทีตระหนักถึงต่อตนเองและส่ วนรวมได้อย่างเหมาะสม ดังนันหากครู ผสู ้ อนสามารถจัด
กระบวนการการเรี ยนรู ้ ทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความตระหนักถึ งความรั บผิด ชอบต่ อตนเองและ
ส่ วนรวมตลอดจนมีนาใจต่
ํ อผูอ้ ืน ควบคู่กบั การสร้างองค์ความรู ้ ก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาด้านความรู ้
และความคิดของตนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนสําหรับเด็กและเยาวชนนัน มิได้มีความสําคัญเพียงแค่
การให้ความรู ้ในวิชาการต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว หากแต่โรงเรี ยนเปรี ยบเสมือนสังคมจําลองทีสร้าง
ขึนเพือให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ ทกั ษะการใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมทีจําลองนี ดังนัน การเรี ยนรู ้
กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบตั ิทางสังคม การรู ้จกั เคารพสิ ทธิ และหน้าทีของผูอ้ ืน จะทําให้เยาวชนสามารถ
ก้าวไปเผชิ ญกับสังคมทีแท้จริ งนอกโรงเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนันการศึกษาด้านจิตพิสัยของ
ผูเ้ รี ยนควบคู่ไปกับการจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นสิ งทีจําเป็ น เพราะหากสามารถพบวิธีการสอนทีสามารถ
พัฒนาความรู ้และอารมณ์ของผูเ้ รี ยนควบคู่กนั ไปด้วยกันได้ ก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุ ด (กรมวิชาการ, 2539: 41)
ในปั จ จุ บ ัน นี การจัด การศึ ก ษาให้ ผู ้เ รี ยนมี ค วามรู ้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วนันไม่ เ พี ย งพอ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านจิตพิสัยก็เป็ นสิ งสําคัญดังนันการจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้ควบคู่กนั ไป
ทังในด้านความรู ้และจิตพิสยั หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนด
คุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรี ยนเพือเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551ทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ งเป็ นกําลังของชาติ
ให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทย
และเป็ นพลโลก โดยกําหนดให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการดังนี 1) รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ 2) ซือสัตย์สุจริ ต 3) มีวินยั 4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมันในการทํางาน 7) รัก
ความเป็ นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
จากคุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ทีหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐานกํา หนด
ผูว้ ิจยั มีความสนใจคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะเนืองจากเป็ นคุณลักษณะทีสังคมคาดหวังว่าเยาวชน
ไทยจําเป็ นต้องมี ดังเห็นได้จากคําขวัญวันเด็กแห่ งชาติประจําปี พุทธศักราช 2554 ทีว่า “รอบคอบ
รู ้คิด มีจิตสาธารณะ” ซึ งคําว่าจิตสาธารณะนัน พิมพา กําเนิ ดผล (2552: 11) กล่าวว่า เป็ นคําใหม่
ทีมีใช้เมือไม่นานมานี และเป็ นเรื องใหม่สาํ หรับคนไทย ซึงมีนกั การศึกษาหลายท่านให้ความหมาย
ของจิ ตสํานึ กสาธารณะ หรื อจิ ตสาธารณะไว้อย่างหลากหลายและแตกต่ างกัน ได้แก่ จิ ตอาสา
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จิตสํานึ กต่อสังคม จิตสํานึ กต่อส่ วนรวม ความมีนาใจ
ํ ความเอืออาทร พฤติกรรมเอือสังคม เป็ นต้น
ซึ งคําเหล่านี มีความหมายใกล้เคียงกัน นอกจากนี ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2538: 77) กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะกับเยาวชนว่า การปลูกฝังพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะให้เกิดกับ
คนไทยควรปลูกฝั งในช่ วงที ยังเป็ นเยาวชนเพราะเป็ นช่ วงทีไวต่อการปลูกฝั ง การอยู่รวมกันใน
สังคมย่อมต้องพึงพาและอาศัยกัน ถ้าคนในสังคมขาดจิ ตสาธารณะก็จะส่ งผลกระทบต่อชุ มชน
ประเทศและระดับ โลก ดัง นั น หากเด็ ก และเยาวชนไทยได้รั บ การปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรมด้า น
จิตสาธารณะก็จะสามารถพัฒนาสังคมให้มีความสุ ขได้
นอกจากนี อาจอง ชุมสาย (2546: บทคัดย่อ) ทีพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการคุณค่าของความเป็ นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรี ยนรู ้จากการหยังรู ้ดว้ ยตนเอง ซึงสรุ ปได้ว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ทีประกอบด้วย ทฤษฎีและแนวคิด
ของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสําคัญคือ 1) สวดมนต์นงสมาธิ
ั
2) การสอน
โดยสร้างแรงบันดาลใจให้ผเู ้ รี ยน 3) การสร้างบรรยากาศ 4) การดึงคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์จากตัว
ผูเ้ รี ยน 5) บูรณาการโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ และ 6) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สามารถ
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน และช่วยปรับเปลียนพฤติกรรมไปในทางทีพึงประสงค์
ได้ และงานวิจยั ของ โอ๋ เอียมวิไลย์ (2547: 145) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยและการตระหนักรู ้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนบ้านหนองแสลบ
อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีสอนแบบคละผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สรุ ปว่า นักเรี ยนทีเรี ยน
ด้วยวิธีสอนแบบคละผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื องคําและคะแนนด้าน
ตระหนักรู ้ในตนเองสู งกว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบปกติ
จากทีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนนัน มิได้มีเพียง
มิติของความรู ้ ความเข้าใจทางวิชาการในสาระการเรี ยนรู ้เพียงอย่างเดียวทีครู ผสู ้ อนต้องตระหนัก
แต่การจัดการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มและพัฒนามิติดา้ นคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์นนก็
ั มีความสําคัญ และ
จําเป็ นอย่างยิงทีต้องพัฒนาไปควบคู่กนั เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง
รอบด้านและมีประสิ ทธิภาพ
ในปัจจุบนั มีงานวิจยั หลายเรื องให้ความสําคัญกับการศึกษาเพือพัฒนาจิตพิสยั ควบคู่กบั
การเรี ยนองค์ความรู ้ อย่างมาก ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาวิจยั ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ ที
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นจิตสาธารณะ เพือให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้านและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มสามารถพัฒนาจิตพิสัยของเยาวชนในช่วงอายุ 13-18 ปี ได้ จากการศึกษาวิจยั ของ
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิ นเชิ งคุ ณธรรม (2551: 89) กล่ าวถึ งประโยชน์ในการใช้
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กระบวนการกลุ่มมาพัฒนาพฤติกรรม ด้านจิตพิสัยของเด็กและเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา
โดยพบว่าพฤติกรรมด้าน จิตพิสัยของเยาวชนในกลุ่มทดลองหลังการทดลอง มีมากกว่าก่อนการ
ทดลอง และเยาวชนใน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะมากกว่าเยาวชนในกลุ่มควบคุม
ดังนัน การจัดการเรี ยน การสอนด้วยกระบวนการกลุ่มก็น่าจะเป็ นเทคนิ คทีสามารถพัฒนาจิตพิสัย
ของผูเ้ รี ยนได้ แต่ยงั ไม่มีการติดตามผลทีเกิดจากการสอนทีส่ งผลต่อจิตพิสยั ของผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน
ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ก็
น่าจะพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ดา้ นจิตสาธารณะของนักเรี ยนได้เนืองจากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD นันเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีมุ่งผลสัมฤทธิของกลุ่มเป็ นหลัก นักเรี ยน
ทุ ก คนต่ า งพยายามช่ ว ยเหลื อ กัน และกัน เพื อให้กิ จ กรรมกลุ่ ม บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ นัก เรี ย นที มี
ความสามารถสู งจะพยายามช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มทีไม่เข้าใจเนื อหาในบทเรี ยน ส่ วนนักเรี ยนที
ไม่ เ ข้า ใจเนื อหาบทเรี ย นจะพยายามเรี ย นรู ้ แ ละทํา ความเข้า ใจกับ บทเรี ย นมากขึ น ทังนี เพราะ
ตระหนัก ดี ว่า คะแนนของตนเองนันจะแปลเป็ นคะแนนของกลุ่ ม จึ ง เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนตามความสามารถ เกิดกระบวนการช่วยเหลือกัน ทําให้นกั เรี ยนมีความผูกพันทังยัง
เป็ นการส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นจิตสาธารณะได้
ด้ว ยเหตุ ผลดัง กล่าว ผูว้ ิ จัย มี ความสนใจในการศึ กษาผลของการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ย
วิธี ก ารสอนแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD โดยคาดหวัง ว่า จะเป็ นวิ ธี ส อนที พัฒ นาผลสัม ฤทธิ ทาง
การเรี ยน และทําให้ผเู ้ รี ยนมีตระหนักถึงบทบาทและหน้าที 3 ประการ คือ 1) การรู ้จกั เอาใจใส่ และ
เป็ นธุระช่วยเหลือผูอ้ ืน 2) การเข้าร่ วมในเรื องของส่ วนรวมทีเป็ นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และ 3)
การกระทําทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนํามาซึ งการ
พัฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิ ตสาธารณะของผูเ้ รี ยนได้ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือ เทคนิ ค STAD ทําให้นักเรี ยนได้รู้จกั หน้าทีของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
และทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและหมู่คณะ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และเป็ นคนดีอย่างทีสังคมต้องการ
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กรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั งนี ผูว้ ิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ การจัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ซึ งเป็ นทฤษฎีทางการศึกษาของ Spancer Kagon นัก
การศึกษาชาวสหรัฐอเมริ กา โดยสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD
เป็ นการเรี ยนการสอนทีทําให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มเล็กๆได้เรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิตนเพือให้ประสบความสําเร็ จ
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ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ ม สมาชิ ก ทุกคนต้องมี ส่วนร่ วมในการทํางาน และมี ความรั บผิดชอบ
ร่ วมกัน ความสําเร็ จของกลุ่มคือผลงานของสมาชิกทุกคน
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดสอบวัดความรู ้ก่อนเรี ยนเรื องการอ่านจับใจความสําคัญ และวัด
คุ ณลักษณะจิ ตสาธารณะของนักเรี ยน จากนันจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD วิชา
ภาษาไทยพืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาปี ที 2 เรื องการอ่านจับใจความสําคัญ โดยมีขนตอนในการ
ั
จัดการเรี ยนรู ้ 6 ขันตอน ประกอบด้วย 1) ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยนโดยการแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 2) ขัน
การสอนความรู ้ใหม่ 3) ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา 4) ขันกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยแบ่งนักเรี ยน
เป็ นกลุ่มย่อยคละความสามารถ และจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และสร้างผลงานร่ วมกัน 5) ขัน
ทดสอบ และ 6) ขันสรุ ปและประเมินผล จํานวน 12 คาบ จากนันทดสอบความรู ้หลังเรี ยนเรื องการ
อ่านจับใจความสําคัญและวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ โดยคาดว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนจะมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ซึ งผลการวิจยั เกียวกับการเรี ยนแบบร่ วมมือกันทีสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนแบบต่าง ๆ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ทาง
การเรี ยนให้สูงขึนได้
จากผลการวิจยั ของ พรรณนภา เพิมพูน (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบผลของการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบร่ วมมื อกับการสอนอ่านแบบปกติ ทีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือความเข้าใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ปี การศึกษา 2549 จํานวน
50 คน ซึ งผลการศึ ก ษาพบว่ า นัก เรี ย นที ได้รั บ การสอนอ่ า นโดยกลวิ ธี ก ารอ่ า นแบบร่ ว มมื อ มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือความเข้าใจหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นอกจากนี นักเรี ยนที เรี ยนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบร่ วมมื อมี
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจสูงกว่านักเรี ยนทีเรี ยนอ่านโดยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญ ที
ระดับ .05 จิระนันท์ ไตรแสง (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ด้านการอ่านและความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ประจําปี การศึกษา 2549 จํานวน 40 คน ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาไทยด้านการอ่านด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่ วมมือ (STAD)
ส่ งผลให้นักเรี ยนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนักเรี ยนมี ความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระดับมาก
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเคราะห์วิธีการสอนด้วยเทคนิ ค STAD และ
นํามาใช้การการศึกษาและวิจยั ในโดยมีขนตอนในการสอนดั
ั
งนี
ขันทีหนึง การเตรี ยมผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
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. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน
. ชีแจงบทบาทหน้าทีและวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม
ขันทีสอง การสอนความรู ้ใหม่
1. ทบทวนความรู ้เดิม
. ทําความเข้าใจให้ถ่องแท้
. อธิบายเนือหาใหม่และยกตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจน
. ตรวจสอบความเข้าใจ
ขันทีสาม ฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา
ขันทีสี กิจกรรมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย
. ครู จดั นักเรี ยนเข้ากลุ่ มย่อยแบบคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู ง ปานกลาง และตํา ในสัดส่ วน
1:2:1
. ครู แจกแบบอ่านจับใจความข้อคําถามและกระดาษคําตอบให้นกั เรี ยน 1 ชุด ต่อ
นักเรี ยน 2 คน โดยให้ผเู ้ รี ยนผลัดกันถามตอบคําถามหลังจากอ่านกับคู่ของตน สมาชิกในกลุ่มย่อย
จะช่วยกัน อธิบายจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน และเตรี ยมพร้อมทีจะแข่งขัน
ครู แบ่งกลุ่มผูแ้ ข่งขันออกเป็ นกลุ่มกลุ่มละ 4-6 คน และแต่ละกลุ่มจะส่ งตัวแทนลง
แข่งขัน โดยให้นกั เรี ยนทีมีความสามารถใกล้เคียงกันแข่งขันในสายทีครู กาํ หนดให้ ครู ติดรายชือ
ผูเ้ ข้าแข่งขันและให้นกั เรี ยนนังประจําโต๊ะแข่งขัน แล้วแจ้งกติกาการแข่งขัน ดังนี
2. . ให้ตวั แทนนักเรี ยนของแต่ละกลุ่มเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1
ซอง จากซองคําถามทังหมด 10 ซอง อ่านคําถามให้เพือนฟัง และเขียนคําตอบ ใช้เวลาข้อละ 2 นาที
2. . เมือครบตามเวลาทีกําหนด ให้ผแู ้ ข่งขันเฉลยคําตอบ ถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน
และถ้าตอบผิดจะได้ 0 คะแนน
2. . ให้ผูแ้ ข่งขันแต่ละคนรวมคะแนนของตนเองผูท้ ีได้คะแนนมากทีสุ ดในโต๊ะ
การแข่งขันแต่ละโต๊ะจะได้ 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได้ 8, 6, 4 และ 2 ตามลําดับ และนํา
คะแนนทีได้ไปรวมกับคะแนนของเพือนในกลุ่มเดียวกันเพือหาคะแนนเฉลียของกลุ่ม
ขันทีห้า ทดสอบ
ขันทีหก สรุ ปและประเมินผล ประกอบด้วย
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน ประเมินผลการทํางานกลุ่ม และมอบรางวัล
แก่กลุ่มทีทําคะแนนได้มากทีสุ ด 3 ลําดับแรกโดยกําหนดรางวัลไว้ 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยียม
กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มเก่ง ดังภาพที
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การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
ขันทีหนึง การเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ขันทีสอง การสอนความรู ้ใหม่
ขันทีสาม ฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา
ขันทีสี
กิจกรรมกลุ่มย่อย
ขันที ห้ า ทดสอบ
ขันทีหก สรุ ปและประเมินผล

ผลสั มฤทธิทางการอ่านจับ
ใจความวิชาภาษาไทย
คุณลักษณะจิตสาธารณะ
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 ก่อนและหลัง
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2. ศึ ก ษาคุ ณ ลักษณะจิ ตสาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 โรงเรี ย น
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลัง การวิ จ ัย นัก เรี ย นที จัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ด้ว ยเทคนิ ค STAD (Student
Team-Achievement Division) มีผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความสําคัญหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน
2. หลังการวิจยั นักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student TeamAchievement Division) มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD มาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจําภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555
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1. ตัวแปรทีศึกษา
1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบแบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
1.2.1 ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย
1.2.2 คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที ใช้วิ จ ัย ในครั งนี คื อ นั ก เรี ยนชั นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 โรงเรี ยน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน 6 ห้องเรี ยน จํานวน 210 คน โดยทุกห้องเรี ยนจัดนักเรี ยนแบบคละความสามารถ
2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/2 โรงเรี ยน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555
1 ห้องเรี ยนจํานวน 27 คน ทีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3 เนือหาทีใช้ทดลอง
เนือหาสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีนํามาสร้างเป็ นแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ ด้านการอ่านจับใจความสําคัญ ผูว้ ิจยั นํามาจากการอ่านงานเขียนร้อยแก้ว ประเภทข่าว
บทความ นิ ทานและเรื องสัน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที 1 การอ่าน มาตรฐานที ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้
และความคิด เพือนําไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชีวัดที 2
จับใจความสําคัญ สรุ ปความและอธิ บายรายละเอียดจากเรื องทีอ่าน ทีสอดแทรกแนวคิดเรื องจิต
สาธารณะ ประกอบด้วย 1) การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน 2) การเข้าร่ วมในเรื องของ
ส่ วนรวมทีเป็ นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และ 3) การกระทําทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและส่ วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. การทดลอง
ทําการทดลองสอนในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 โดยใช้เวลาในคาบการเรี ยน
วิชาภาษาไทยสัปดาห์ละ 3 คาบ ๆ ละ 50 นาที ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 คาบ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพือให้เกิ ดความเข้าใจที ตรงกัน ในการวิจยั เรื องการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการอ่าน
จับใจความ และคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิ ศ
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วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ผูว้ ิจยั จึงได้นิยามศัพท์
เฉพาะในการวิจยั ไว้ดงั นี
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Team-Achievement Division)
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีกําหนดให้ผเู ้ รี ยนทํางานร่ วมกันเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-6 คน และสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนักเรี ยนทีมี
ความสามารถต่างกัน คือ ความสามารถสู ง ปานกลาง และตํา ในอัตราส่ วน 1:2:1 โดยพิจารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2/2
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 ซึ งมีขนตอน
ั
ดังนี
คือ 1) ขันการเตรี ยมผูเ้ รี ยน 2) ขันการสอนความรู ้ใหม่ 3) ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา 4) ขัน
กิจกรรมกลุ่ม5) ขันทดสอบและ 6) ขันสรุ ปและประเมินผล
การอ่ า นจับ ใจความ หมายถึ ง การอ่ า นเพื อเก็บ สาระสําคัญของเรื องที อ่ าน เช่ น
ความรู ้ ความเข้าใจ หรื อข้อคิดสําคัญจากเรื องทีอ่าน ถ้าข้อความทีอ่านเป็ นเรื องราวยาว ๆ จะต้อง
สรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีอ่านในลักษณะย่อความ และจับใจความสําคัญให้ได้ว่า เรื องนันมีใคร
ทําอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร และการกระทํานันเกิดผลอะไรขึนบ้าง โดยเรื องราวทีอ่านนัน
จะประกอบไปด้วย ใจความสําคัญ และพลความ ซึงผูอ้ ่านจะต้องแยกให้ออก
ผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความ หมายถึ ง คะแนนที ได้จากการประเมิ น ความรู ้
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย หลังเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/2
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD โดย
ผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึน
คุณลักษณะจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง ลักษณะด้านจิตสาธารณะของผูเ้ รี ยน
ซึ งระบุ ในหลัก สู ตรสถานศึ กษา วิถีปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง กลุ่ มโรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติ
รัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2552 ประกอบด้วย 1) การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน 2)
การเข้าร่ วมในเรื องของส่ วนรวมทีเป็ นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และ 3) การกระทําทีเป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทีเกิดจากการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD และอ่านสื อทีใช้จดั การเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มจิตสาธารณะแล้วเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ปี การศึกษา 2555โรงเรี ยนนวลนรดิศ
วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการวิ จ ัย เรื อง “การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ ใจความและคุ ณ ลัก ษณะ
จิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD” ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือ
เป็ นพืนฐานในการวิจยั ดังนี
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 หลักสู ตรสถานศึกษา วิถีปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง กลุ่มโรงเรี ยนเฉลิ ม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2552
2. ความรู ้เกียวกับการสอนอ่านจับใจความ
2.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ
2.2 ความสําคัญของการอ่านจับใจความ
2.3 ทฤษฎีการอ่าน
2.4 หลักสําคัญในการสอนอ่าน
2.5 องค์ประกอบทีควรคํานึงถึงในการสอนอ่าน
2.6 จิตวิทยาการอ่าน
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory)
3.1 ปัจจัยทีสําคัญในการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต
3.2 ความสําคัญของการควบคุมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของตนเอง (Self-Regulation)
4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
. ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
. เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ (Student Team-Achievement Division, STAD)
. ขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD
4.4 การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ
4.5 ข้อแนะนําในการปฏิบตั ิในการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ทีบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มและ
ประสบผลสําเร็ จ
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5. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับจิตสาธารณะ
5.1 ความหมายของจิตสาธารณะ
5.2 คุณลักษณะของบุคคลทีมีจิตสาธารณะ
5.3 การวัดด้านจิตพิสัย
5.4 การวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1.หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เป็ นเอกสาร
สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาภาษาไทย ทังยังเป็ นกรอบสําหรับโรงเรี ยน
ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ซึงในการศึกษาวิจยั ในครังนีได้นาํ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์เนื อหาทีจะใช้ทาํ การสอนเพือให้เหมาะสมกับวัยและระดับชันของ
นักเรี ยน
1.1.หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ งเป็ นกําลังของชาติ
ให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านความรู ้ ด้านคุณธรรม การมีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทย
และเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข มีความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทัง เจตคติ ทีจําเป็ นต่อการศึกษาและ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มีหลักการทีสําคัญดังนี
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสําหรั บพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
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. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
. เป็ นหลักสู ตรการศึ กษาที มี โครงสร้ างยืดหยุ่นทังด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและ
การจัดการเรี ยนรู ้
. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสําหรั บการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุ ด หมาย หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน มุ่ ง พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ เ ป็ นคนดี
มีปัญญา มีความสุ ขมีศกั ยภาพในการศึ กษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพือให้
เกิดกับผูเ้ รี ยน เมือจบการศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
. มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
. มีความรู ้ความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวิต
. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
. มีความรักชาติ มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
. มีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที กําหนด ซึ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี
. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี
. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรั บ และส่ ง สาร
มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง
เพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
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รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรั บหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื อสาร ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่
การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
. ความสามารถในการแก้ปั ญ หา เป็ นความสามารถในการแก้ปั ญ หาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้
ประยุกต์ความรู ้ มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที มี ประสิ ทธิ ภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบทีเกิดขึน ต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง การทํางาน
และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหา
และความขัด แย้งต่ าง ๆ อย่า งเหมาะสม การปรั บตัว ให้ทนั กับ การเปลี ยนแปลงของสัง คมและ
สภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
. ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อ กและใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรี ยนรู ้ การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ
มีคุณธรรม
. คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
. ซือสัตย์สุจริ ต
. มีวินยั
. ใฝ่ เรี ยนรู ้
. อยูอ่ ย่างพอเพียง
. มุ่งมันในการทํางาน
. รักความเป็ นไทย
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. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนีสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติมให้สอดคล้อง
ตามบริ บทและจุดเน้นของตนเอง
ตัวชีวัด ตัวชีวัดระบุสิงทีนักเรี ยนพึงรู ้และปฏิบตั ิได้ รวมทังคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนใน
แต่ละระดับชัน ซึ งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็ นรู ปธรรม
นําไปใช้ในการกําหนดเนื อหา จัดทําหน่ วยการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาํ คัญ
สํา หรั บ การวัด ประเมิ น ผลเพื อตรวจสอบคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น ทังนี ตัว ชี วัด ชันปี เป็ นเป้ าหมายใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละชันปี ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3) เป็ นช่ วงสุ ดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ย นได้สํา รวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพส่ ว นตน
มีทกั ษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกั ษะในการดําเนิ นชีวิต มีทกั ษะ
การใช้เทคโนโลยีเพือเป็ นเครื องมื อในการเรี ยนรู ้ มี ความรั บผิดชอบต่ อสังคม มีความสมดุ ลทัง
ด้านความรู ้ ความคิด ความดี งาม และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย ตลอดจนใช้เป็ นพืนฐานใน
การประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ
การจัดเวลาเรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยนขันตํา
สําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ งสถานศึกษาสามารถเพิมเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริ บทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผูเ้ รี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาตอนต้น (ชันมัธยมศึ กษาปี ที 1-3) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นรายภาค
มีเวลาเรี ยนวันละไม่เกิน 6 ชัวโมง คิดนําหนักของรายวิชาทีเรี ยนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัวโมง
ต่อภาคเรี ยน มีค่านําหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
การกําหนดโครงสร้ างเวลาเรียน
การกํา หนดโครงสร้ า งเวลาเรี ย นทังสาระการเรี ย นรู ้ วิ ช าพื นฐาน และวิ ชาเพิมเติ ม
สถานศึกษาสามารถดําเนิ นการ ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรี ยนพืนฐานให้เป็ นไป
ตามที กําหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสู ตร สําหรั บเวลาเรี ยนนันให้จดั เป็ นรายวิชา
เพิ มเติ ม หรื อ กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น โดยพิ จ ารณาให้ ส อดคล้อ งกับ ความพร้ อ ม จุ ด เน้น ของ
สถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสู ตร สถานศึกษาอาจจัดให้เป็ นเวลาสําหรั บสาระการเรี ยนรู ้
พืนฐานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ กิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที กําหนดไว้ในชันประถมศึ กษาปี ที 1 ถึ งชันมัธยมศึ กษาปี ที 3 ปี ละ 120 ชัวโมง และชัน
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มัธยมศึ กษาปี ที 4-6 จํานวน 360 ชัวโมงนัน เป็ นเวลาสําหรั บปฏิ บตั ิ กิจกรรมแนะแนวกิ จกรรม
นั ก เรี ยน และกิ จ กรรมเพื อสั ง คมและสาธารณประโยชน์ ในส่ ว นกิ จ กรรมเพื อสั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม สําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3) รวม 3 ปี จํานวน 45 ชัวโมง
โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน กําหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรี ยน ดังนี
ตารางที 2 โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืนฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมที
สถานศึกษาจัดเพิมเติม
ตามความพร้ อมและ
จุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทังหมด

ระดับประถมศึกษา

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ม. 4-6

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
80
(2นก.)
80
(2นก.)
80
(2นก.)
120
(3 นก.)
840
(21 นก.)
120

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
80
(2นก.)
80
(2นก.)
80
(2นก.)
120
(3 นก.)
840
(21 นก.)
120

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
80
(2นก.)
80
(2นก.)
80
(2นก.)
120
(3 นก.)
840
(21 นก.)
120

240
(6นก.)
240
(6นก.)
240
(6นก.)
240
(6นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
240
(6นก.)
1,560
(39 นก.)
360

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

200

200

200

160

160

160

200

200

200

160

160

160

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

40

40

40

80

80

80

40

40

40

80

80

80

800

800

800

800

800

800

120

120

120

120

120

120

ปี ละไม่เกิน 80 ชัวโมง

ปี ละไม่เกิน 240 ชัวโมง

ไม่นอ้ ยกว่า
1,560 ชัวโมง

ไม่ เกิน 1,000 ชัวโมง/ปี

ไม่ เกิน 1,200 ชัวโมง/ปี

รวม 3 ปี
ไม่ น้อยกว่ า
3,600 ชัวโมง
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1.2.หลักสู ตรสถานศึกษา วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2552
หลัก สู ต รการศึ ก ษาขันพื นฐานวิ ถี ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกลุ่ ม โรงเรี ยน
เฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2552 ใช้กรอบสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักเหตุผล เนื อหาสารทีผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน คุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเมือจบหลักสูตร มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัด ดังนี
จุดประสงค์
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่ อให้เกิ ดความเป็ น
เอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื องมือในการติดต่อสื อสาร
เพือสร้ างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีดี ต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิ จธุ ระ การงาน และ
ดํารงชีวิตร่ วมกัน ในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือพัฒนาความรู ้ พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ยังเป็ น
สื อแสดงภูมิ ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติลาค่
ํ า
ควรแก่การเรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสาน ให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็ นทักษะทีต้องฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพือการสื อสาร
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพือนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
. การอ่าน การอ่านออกเสี ยงคํา ประโยค อ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิ ดต่าง ๆ
การอ่านในใจเพือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสิ งทีอ่านเพือนําไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
. การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื อสารโดยใช้ถอ้ ยคําและรู ปแบบ
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึ งรวมถึงการเขียนเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิ ดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
3. การฟั ง การดู และการพูด การฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู ้สึก พูดลําดับเรื องราวต่าง ๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทัง
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการและการพูดเพือโน้มน้าวใจ
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. หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกั บ โอกาสและบุ ค คล การแต่ ง บทประพั น ธ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ และอิ ท ธิ พ ลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
. วรรณคดี และวรรณกรรม วิ เ คราะห์ ว รรณคดี แ ละวรรณกรรมเพื อศึ ก ษาข้อ มู ล
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจบทเห่
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบ้านทีเป็ นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย ซึ งได้ถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด
ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เรื องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพือให้เกิ ด
ความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีได้สงสมสื
ั
บทอดมาจนถึงปัจจุบนั
คุณภาพผู้เรียน
จบชันมัธยมศึกษาปี ที 3
. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้ อยกรองเป็ นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสํา คัญและรายละเอียดของสิ งทีอ่านแสดง
ความคิด เห็ นและข้อโต้แย้งเกี ยวกับเรื องที อ่ าน และเขียนกรอบแนวคิ ด ผังความคิ ด ย่อความ
เขียนรายงานจากสิ งทีอ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลําดับความอย่างมีขนตอนและ
ั
ความเป็ นไปได้ของเรื องที อ่าน รวมทังประเมินความถูกต้องของข้อมูลทีใช้สนับสนุ นจากเรื อง
ทีอ่าน
. เขียนสื อสารด้วยลายมือทีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถอ้ ยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับ
ภาษาเขี ย นคํา ขวัญ คํา คม คํา อวยพรในโอกาสต่ า ง ๆ โฆษณา คติ พจน์ สุ น ทรพจน์ ชี ว ประวัติ
อัต ชี ว ประวัติ แ ละประสบการณ์ ต่ า ง ๆ เขี ย นย่อ ความ จดหมายกิ จ ธุ ร ะ แบบกรอกสมัค รงาน
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดหรื อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน
3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ งทีได้จากการฟั งและดู นําข้อคิด
ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน รายงานเรื องหรื อประเด็นทีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ
มี ศิ ลปะในการพูด พูดในโอกาสต่ างๆ ได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมี เหตุ ผล
น่าเชือถือ รวมทังมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
. เข้าใจและใช้คาํ ราชาศัพท์ คําบาลีและสันสกฤต ตลอดจนคําภาษาต่างประเทศอืน ๆ
คําทับศัพท์ และศัพท์บญั ญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้าง
ของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที เป็ นทางการ กึ งทางการและไม่เป็ นทางการ และ
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุ ภาพ กาพย์ และโคลงสี สุ ภาพ
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. สรุ ปเนื อหาวรรณคดี และวรรณกรรมทีอ่านวิเคราะห์ตวั ละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย
และคุณค่าทีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทังสรุ ปความรู ้ขอ้ คิดเพือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
2.ความรู้ เกียวกับการสอนอ่านจับใจความ
2.1.ความหมายของการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความเป็ นทักษะทีจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ เพราะนักเรี ยนสามารถนําทักษะ
การอ่านจับใจความเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้ ทังในสถานศึกษาหรื อการพัฒนาตนเอง
เพือการก้าวให้ทนั วิทยาการใหม่ ๆ ทีกําลังเจริ ญมากขึนในทุกสาขาวิชา มีผใู ้ ห้ความหมายของ
การอ่านจับใจความไว้ต่างๆกัน ดังที
ศศิธร ธัญลักษณานนท์ (2542: 236) กล่าวว่า เป็ นการสรุ ปใจความสําคัญหรื อข้อความ
ทีสําคัญหลังการอ่าน ด้วยการจดบันทึกย่อ หรื อจดจําไว้ในสมอง หรื อด้วยวิธีการขีดเส้นใต้หนังสื อ
นัน ใจความสําคัญทีผูอ้ ่านได้รับอาจมีลกั ษณะตามแต่จะต้องการ เช่น เป็ นสาระสําคัญของเนื อเรื อง
เป็ นความรู ้หรื อข้อมูลทีผูอ้ ่านสนใจ
ในทํานองเดียวกัน สุ ปาณี พัดทอง (2545: 65) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับ
ใจความว่า เป็ นความคิดสําคัญอันเป็ นแก่นหรื อหัวใจของเรื องทีผูเ้ ขียนมุ่งสื อมาให้ผอู ้ ่านได้ทราบ
ซึงเป็ นข้อเท็จจริ งหรื อข้อคิดเห็นก็ได้
ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ และคนอืน ๆ (2547: 115) กล่าวถึง การอ่านเพือจับใจความว่า
เป็ นการอ่านเก็บเฉพาะใจความสําคัญของเรื องจากการอ่านเรื องใดเรื องหนึ ง แล้วนํามาเรี ยบเรี ยง
ใหม่เพียงย่อ ๆ แต่ได้ใจความครบบริ บูรณ์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
สรุ ปได้ว่า การอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึงการอ่านเพือเก็บสาระสําคัญของเรื อง
ทีอ่าน เช่ น ความรู ้ ความเข้าใจ หรื อข้อคิ ดสําคัญจากเรื องที อ่าน ถ้าข้อความที อ่ านเป็ นเรื องราว
ยาว ๆ จะต้องสรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีอ่านในลักษณะย่อความ และจับใจความสําคัญให้ได้ว่า
เรื องนันมีใครทําอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร และการกระทํานันเกิดผลอะไรขึนบ้าง โดยเรื องราว
ที อ่ า นนั นจะประกอบไปด้ ว ย ใจความสํ า คัญ และพลความ ซึ งผู ้อ่ า นจะต้อ งแยกให้ อ อก
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2.2.ความสํ าคัญของการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความเป็ นทักษะสําคัญ เพราะสามารถช่วยให้บุคคลทัวไปเข้าใจถึงเรื อง
ทีอ่านรับรู ้ข่าวสารได้ถูกต้อง และสามารถนําข่าวสารเหล่านันพัฒนาอาชีพ ปรับปรุ งการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นสุ ขได้ มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของการอ่านจับใจความไว้ดงั นี
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ธิดา โมสิ กรัตน์ และนภาลัย สุ วรรณธาดา (2535: 565) กล่าวว่า “การอ่านจับใจความ
เป็ นพืนฐานสําคัญทีทําให้ผอู ้ ่านสามารถแสดงความคิดเห็นเชิ งวิจารณ์ หรื อวิเคราะห์งานเขียน
ออกเป็ นส่ วน ๆ ได้อย่างถีถ้วน รวมทังยังทําให้ผอู ้ ่านสนใจศึกษาเรื องนันเป็ นพิเศษ ส่ วน ดวงใจ
ไทยอุบุญ (2537: 12) กล่าวว่า การอ่านจับใจความ เป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นเพราะจะทําให้ผอู ้ ่านรู ้รอบ
รู ้ลึกและรู ้ทนั เหตุการณ์ ทังยังเป็ นพืนฐานในการเรี ยนวิชาต่าง ๆ อีกด้วย
ผกาศรี เย็นบุตร (2526: 26) ผุสดี กุฎอินทร์ (2526: 53) พรเทวี ไชยเนตร (2528: 62)
และสมบัติ มหารศ (2533: 47) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านจับใจความไว้สอดคล้องกันดังนี
1. ทําให้คนมีความฉลาดรอบรู ้ และเป็ นนักปราชญ์ได้ในอนาคต เป็ นเครื องมือใน
การพัฒนาความพร้อม พัฒนานิสัยและทักษะความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
2. เป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงสําหรับการอ่านหนังสื อทุกประเภท และยังเป็ น
พืนฐานในการอ่าน เพือแสดงความคิดเห็น เพือตีความหรื อวิจารณ์
3. ทําให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจเรื องราวทีผูเ้ ขียนประสงค์ให้ผอู ้ ่านทราบ ซึงถ้าขาดทักษะ
นี ย่อมทําให้ประสบความล้มเหลวในการอ่ าน จากความสําคัญของการอ่ านจับใจความข้างต้น
อาจกล่าวได้ว่า การอ่านจับใจความจะช่วยให้ผอู ้ ่านอ่านหนังสื อได้รวดเร็ ว เข้าใจเรื องราวและ
ความหมายของเรื องทีผูเ้ ขียนต้องให้ผอู ้ ่านทราบ ดังนัน ผูอ้ ่านจะต้องฝึ กฝนให้สามารถจับใจความ
ได้อย่างถูกต้อง เพือให้เกิดประโยชน์ในการอ่านมากทีสุ ด
สรุ ปได้ว่า การอ่านเป็ นเครื องมือทีใช้ในการแสวงหาความรู ้ ทังในชีวิตประจําวันและ
ในการเรี ยนจากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การอ่านจับใจความมีความสําคัญและจําเป็ นต่อ
มนุษย์ทุกคน ทําให้มนุษย์มีความรู ้ ความฉลาด โดยเฉพาะบุคคลทีอยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยนต้องอาศัย
ทักษะการอ่านจับใจความเป็ นเครื องมื อแสวงหาความรู ้ และเป็ นพืนฐานในการเรี ยนรู ้ ทงใน
ั
ชีวิตประจําวัน และในการเรี ยนวิชาอืน ๆ ด้วย
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2.3.ทฤษฎีการอ่าน
ทฤษฎี ก ารอ่ า นที บรรดานัก การศึ ก ษาได้นํา เสนอนันบางอย่า งมี ล ัก ษณะคล้า ยกัน
บางอย่างมีลกั ษณะทีแตกต่างกัน ดังเช่น สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ (2537: 59-65) ได้กล่าวถึงทฤษฎี
การอ่านว่า
1. ทฤษฎีเน้นความสัมพันธ์ของข้อความ เป็ นทฤษฎีทีเน้นใจความสําคัญของสาร
เป็ นหลักในข้อความหนึ ง ๆ จะมีใจความสําคัญ เมือผูอ้ ่านได้อ่านสารแล้วจะนําใจความสําคัญใน
แต่ละข้อออกมารวมกันโดยให้ต่อเนือง แล้วทําความเข้าใจใจความเหล่านันอีกครังหนึง
2. ทฤษฎีเน้นการวิเคราะห์ขอ้ ความ เป็ นทฤษฎีทีเน้นความสําคัญขององค์ประกอบ
ย่อยของประโยค ได้แก่ ประธาน กริ ยา กรรม และส่ วนขยาย นอกจากนันต้องรู ้จกั คําชนิดต่าง ๆ
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เช่น คํานาม คําสรรพนาม และกริ ยา เป็ นต้น การเข้าใจหน้าทีและความหมายทีแท้จริ งจะช่วยให้
เข้าใจ ความหมายของข้อความหรื อเรื องทีอ่าน บันลือ พฤกษะวัน (2533: 90-94) กล่าวว่า ทฤษฎี
การอ่านมี 3 ลักษณะ คือ
2.1 สอนอ่านเป็ นคําเป็ นประโยค (Basal Reader’s Approach) ได้แก่ การอ่านภาพ
คิดเดาความหมายของภาพ อ่านคําประกอบ เริ มอ่านคําและประโยคตามหลักการนี ก็เพือให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจในภาษาภาพ (Pictographs)
2.2 สอนอ่านโดยแบบสะกดตัวผสมคํา (Synthetic Approach) ได้แก่ การอ่านผสมคํา
โดยใช้สัญลักษณ์แทนเสี ยง เรี ยนอ่านจากการฟั งเสี ยงสะกดคํา และผันตามเสี ยง ตามหลักการนี
ก็เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจภาษาเสี ยง (Phonographs)
2.3 สอนอ่านโดยใช้แผนภูมิประสบการณ์ (Experience Approach) ได้แก่ การอ่าน
โดยอาศัยประสบการณ์สามารถจดจําอ่านภาพในสิ งแวดล้อม อ่านแผนภูมิประสบการณ์เปรี ยบเทียบ
และสร้างมโนทัศน์จากการอ่าน ตามหลักการนี เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในภาษาทีเกิดจาก
ความนึกคิด (Ideographs) นันเอง
จากทฤษฎีกล่าวมาแล้วข้างต้นพอจะสรุ ปได้ว่า ในการอ่านเป็ น กระบวนการทางสมอง
ในการตีความตัวแปรต่าง ๆ ทีเชือมโยงความรู ้ใหม่กบั ประสบการณ์เดิมมา เป็ นกระบวนการรับรู ้
ซึ งมีพืนฐานมาจากช่วงพัฒนาการต่าง ๆ ฉะนันความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนอยูท่ ีความ
เข้าใจความหมายจากสิ งทีอ่านและพิจารณาเลือกความหมายทีดี
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2.4.หลักสํ าคัญในการสอนการอ่าน
การอ่านจับใจความมีความสําคัญอย่างยิง เพราะเป็ นทักษะทีจํา เป็ นต่อการศึกษา
หาความรู ้ และพัฒนาชีวิต ก่อให้เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ส่ งเสริ มให้มีความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดําเนิ นชี วิต การอ่านทีดีมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องอ่านจับใจความได้
สรุ ป สาระสําคัญของเรื องทีอ่านได้
ขันตอนการอ่านจับใจความนัน มีขนตอนตามลํ
ั
าดับดังนี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 190)
1. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด เพือให้รู้ว่าเรื องทีอ่านว่าด้วยเรื องอะไร จุดใดเป็ นจุดสําคัญ
ของเรื องสําคัญของเรื อง
2. อ่านให้ละเอียดเพือทําความเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื องเพราะ
จะทําให้ความเข้าใจไม่ติดต่อกัน
3. อ่านซําตอนทีไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง
4. เรี ยบเรี ยงใจความสําคัญของเรื องด้วยตนเอง
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ในการอ่านนัน ผูส้ อนควรมีหลักยึดเพือว่าจะได้ดาํ เนิ นการสอนไปอย่างถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายในการสอนอ่าน ผะอบ โปษกฤษณะ (2537: 111-112) กล่าวถึงหลักสําคัญในการอ่าน
จับใจความสรุ ปได้ดงั นี
1. หนังสื อต่าง ๆ ย่อมมีสารบัญเป็ นโครงเรื อง ดังนัน ควรอ่านสารบัญให้ละเอียด
เสี ยก่อนเท่ากับได้ทราบโครงเรื องอย่างย่อ ๆ อยูแ่ ล้ว แล้วเก็บใจความสําคัญเฉพาะตอนทีต้องการ
2. ต้องจับใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าให้ได้ ซึ งจะอยูต่ อนต้นหรื อตอนท้ายของ
แต่ละย่อหน้า
3. เมือได้ประโยคใจความสําคัญแล้ว จะเขียนไว้เป็ นประโยค ๆ เพือเป็ นกุญแจไข
ความสําคัญต่อไป แล้วจึงจับใจความสําคัญ แยกใจความสําคัญออกจากพลความ
4. นําใจความสําคัญมาเรี ยบเรี ยงเป็ นสํานวนของตนเอง
5. ข้อสําคัญในการอ่านเพือจับใจความสําคัญนี ผูส้ อนควรจะได้รู้ก่อนว่า จะอ่านอะไร
เรื องแบบไหน และต้องการจะไปทําอะไร อ่านเพือให้รู้หรื อต้องการค้นคว้าหาหลักฐานความ
ประสงค์ในการอ่านเป็ นข้อสําคัญทีจะคํานึงถึง เมือต้องการบันทึกข้อความสําคัญทีอ่าน
สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ (2537: 89) ได้กล่าวถึงทักษะในการฝึ กการอ่านจับใจความว่า
การค้นหาใจความสําคัญทีมีอยู่ในข้อความแต่ละตอนของเรื องทีอ่าน ค้นหาส่ วนปลีกย่อยทีให้
ความรู ้ สังเกตการณ์ทีเรี ยงลําดับ ให้รู้จกั ทํานายผล ค้นหาถ้อยคําหรื อประโยคทีให้ความรู ้สึก
ประทับใจ เกิดอารมณ์ร่วมกับผูเ้ ขียน ติดตามทิศทางการดําเนิ นเรื อง หาข้อความตามการใช้
ประโยชน์ ให้รู้จกั สรุ ปเรื องทีอ่าน วิเคราะห์โครงสร้างระหว่างการอ่าน ศึกษารู ปแบบของหนังสื อ
หรื อเรื องทีอ่านรู ้จกั
ดังนัน แนวการจัดการเรี ยนการสอนการจับใจความ ครู ควรมีการวางแผนการจัด
การเรี ยนการสอนอ่านจับใจความให้เหมาะสมกับเนื อหาทีให้นกั เรี ยนอ่านตามวุฒิภาวะ และความ
สนใจของ นักเรี ยน ใช้วิธีการทีหลากหลายโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
นิสยั รักการอ่าน ควรจัดทําสื อการเรี ยนการสอน ซึงอาจจะเป็ นชุดพัฒนาการอ่านทีเหมาะสม
1. ขันการเตรี ยมความพร้อมในการอ่าน มีขนตอนดั
ั
งนี
1.1 ให้นกั เรี ยนฝึ กการใช้ท่าทางและปฏิบตั ิตนในการอ่านในใจอย่างถูกต้องโดยให้
นักเรี ยนอ่านเอกสารทีนํามา และคอยสังเกตท่าทางการปฏิบตั ิตนในการอ่านทีถูกต้อง
1.2 ให้นักเรี ยนฝึ กอ่านแบบเคลือนสายตาตามแนวขวางและแนวนอน โดยใช้
อักษรเดียว คําเดียว กลุ่มอักษร และคําทีมีความหมายเดียวกันกับคําทีกําหนด โดยเปรี ยบเทียบเวลา
ในการอ่านแต่ละเทียวและตอบคําถามได้ถูกต้อง
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1.3 ให้นักเรี ยนฝึ กจําคําต่าง ๆ ซึ งเป็ นการฝึ กขันพืนฐานในการอ่านจับใจความ
ทําให้นกั เรี ยนสามารถบอกความหมายของคําทีหลากหลายมากขึน
1.4 ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านเป็ นวลี เพือเก็บหน่วยความคิด แล้วรวบรวมหน่วยความคิด
เหล่านันเป็ นความเข้าใจเรื องทีอ่าน
1.5 ให้นักเรี ยนฝึ กอ่านแบบเจาะจง เป็ นการฝึ กทักษะในการกวาดสายตาใน
การอ่านบรรทัดอย่างรวดเร็ ว เพือค้นหาคําตอบ ตําแหน่ง ความหมายของคํา ข้อสรุ ป หรื อข้อเท็จจริ ง
เฉพาะอย่าง
1.6 ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านข้ามคํา โดยการข้ามคํา วลีทีไม่สาํ คัญและอ่านเฉพาะวลี
ประโยคทีสําคัญ เพืออ่านได้อย่างรวดเร็ วและจับใจความสําคัญได้
2. ขันการอ่านสร้างคําศัพท์ การรู ้คาํ ศัพท์ทาํ ให้อ่านเรื องและเขียนเรื องได้ดี มีวิธี
การฝึ ก ดังนี
2.1 ให้นกั เรี ยนฝึ กการใช้บริ บท ซึ งได้แก่ คํา หรื อข้อความแวดล้อมเพือให้เข้าใจ
ความหมาย
2.2 ให้นกั เรี ยนฝึ กการใช้ร่องรอยทีเห็นได้ เช่น รู ปภาพ เครื องหมาย สัญลักษณ์ทีจะ
ช่วยให้รู้ความหมายของเรื องทีอ่านได้ง่ายขึน
2.3 ให้นัก เรี ย นฝึ กการหาความหมายจากส่ วนของคํา
คําที เป็ นคําประสม
ถ้านักเรี ยนรู ้ความหมายของคําหนึ งก็จะสามารถเชือมโยงไปสู่ ความหมายของอีกคําหนึ งได้ การฝึ ก
สังเกตคําที มีส่วนของคําประสมกันอยู่ จะทําให้สร้างคําศัพท์ และรู ้ความหมายของคําศัพท์มากขึน
2.4 ให้นกั เรี ยนฝึ กหาคําทีมีหลายความหมาย คําบางคําเขียนเหมือนกันออกเสี ยง
เหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน แล้วแต่ว่าจะนําไปประกอบกับคําใด การฝึ กหาคําทีมีหลาย
ความหมาย มารวบรวมไว้จะทําให้สร้างคําศัพท์ได้มาก และเป็ นประโยชน์ต่อการอ่านจับใจความ
2.5 ฝึ กให้นักเรี ยนหาความหมายจากพจนานุ กรม เพราะพจนานุ กรมช่ วยให้รู้
ความหมายของคํา ทีมาของคํา ชนิ ดของคํา การสะกด การออกเสี ยง ดังนันการเปิ ดพจนานุกรม
เป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงในการอ่านเพือให้เกิดความมันใจในการใช้ภาษาไทยมากยิงขึน
2.6 ฝึ กให้นกั เรี ยนจดบันทึกและรวบรวมคําทีได้ศึกษาจะช่วยให้รู้จกั คําหลากหลาย
และรู ้ความหมายของศัพท์มากขึนซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการอ่าน
2.7 การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการวัดผล จากความสนใจในการอ่าน และกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีนักเรี ยนได้ฝึกตามลําดับชัน
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2.5.องค์ ประกอบทีควรคํานึงในการสอนอ่าน
องค์ประกอบในการสอนอ่านมีสิงทีต้องคํานึงถึง ดังที บันลือ พฤกษตะวัน (2532: 27)
ได้กล่าวไว้วา่ มีอยู่ 5 ประการดังต่อไปนี คือ
. ความพร้อมทางร่ ายกาย ได้แก่ รู ปร่ าง ขนาด ส่ วนสู ง นําหนัก ซึงแสดงให้เห็นถึง
ความเจริ ญเติบโตของร่ างกาย โดยทีกรมอนามัยโรงเรี ยน กระทรวงสาธารณสุ ข กําหนดเกณฑ์เฉลีย
ไว้ นอกจากนี ยังเน้นถึงการใช้สายตา หู ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื อ มีการทรงตัว
มีความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาทีจะจับประคองใช้มือลากเส้นเขียนตัวอักษรและอืน ๆ
2. ความพร้อมทางสมอง ได้แก่ ความสามารถในการจํา การตีความ และการแปลความ
การอธิบายงานทีตนทํางานทีเพือนทํา เล่าเรื องราวของตนและผูอ้ ืนได้ดี เป็ นต้น
3. ความพร้อมทางอารมณ์ และสังคม ได้แก่ การมีอารมณ์ร่วมสนุกสนาน การรู ้จกั
ระงับอารมณ์ เล่นรวมกับเพือน ไม่แย่งของเพือน รู ้จกั หยิบยืมหรื อแบ่งปั นของใช้ ช่วยเหลือเพือน
และอืน ๆ
. ความพร้อมทางจิตวิทยา ได้แก่ การมีสมาธิในการฟังนิทาน หรื อเรื องราว มีความ
มันใจในตนเอง กล้าแสดงออก นํากลุ่ม รู ้จกั ลําดับเหตุการณ์ในนิทาน และอืน ๆ
5. ความพร้อมทางพืนฐานประสบการณ์ ได้แก่ การใช้ภาษาพูด การตอบคําถาม การมี
ความรู ้เกียวกับสภาพแวดล้อมใกล้ตวั และอืน ๆ
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2.6.จิตวิทยาการอ่าน
ในการอ่านนันเกียวข้องกับกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการกลไก และ
กระบวนการรับรู ้ ซึง สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ (2537: 66-72) กล่าวไว้ สรุ ปได้ดงั นี
1. กระบวนการกลไก หมายถึง กระบวนการทีเกียวข้องกับการทํางานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ ตา หู และสมองตา จะจําแนกสิ งทีมองเห็นแล้วส่ งไปสมองเพือแปลความ
ผูอ้ ่านจะอ่านเร็ ว อ่านช้าหรื อมีปัญหาในการอ่านก็ขึนอยูก่ บั การเคลือนสายตา (Eye Movement)
การมองย้อนกลับ (Regression) และการกวาดสายตา (Back Sweep)ในแต่ละบรรทัด การพัฒนา
การเคลือนสายตาจึงเป็ นสิ งสําคัญ หู เป็ นอวัยวะรับฟังเสี ยงหรื อได้ยินเสี ยง หากมีอาการผิดปกติ
จนไม่อาจสามารถแยกได้ว่าเป็ นเสี ยงอะไร หรื อไม่ ได้ยินเสี ยงก็จะมี ผลกระทบต่อการพูด และ
การอ่านสมอง ซึงเป็ นตัวควบคุมการทํางาน ทําหน้าทีรับรู ้ แปลความหรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ
2. กระบวนการรับรู ้ หมายถึง กระบวนการทีเกียวข้องกับการทํางานของสมองมี
3 ระดับขัน ได้แก่
ขันที 1 การรับรู ้สัญลักษณ์ คือ การทีตารับรู ้หรื อหูได้ยนิ
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ขันที 2 การทําความเข้าใจความหมายของคําทีได้ยนิ หรื อได้เห็น
ขันที 3 เป็ นการสร้างมโนทัศน์ โดยสรุ ปรวมความหมายทีได้อ่าน และความรู ้สึก
กล่าวโดยสรุ ป จิ ตวิทยาการอ่านเกี ยวข้องกับกระบวนการทํางานทีสัมพันธ์และ
ต่อเนืองกันระหว่างกระบวนการกลไกกับกระบวนการรับรู ้ เริ มจากการสัมผัส โดยใช้สายตารับภาพ
หู รับเสี ยง สมองรับรู ้ และการเข้าใจความหมาย
3.ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคมเชิงพุทธิปัญญา
(Social Cognitive Learning Theory)
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ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา เป็ นทฤษฎีของศาสตราจารย์ Bandura แห่ ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริ กา Bandura มีความเชือว่าการเรี ยนรู ้ของ
มนุษย์ส่วนมากเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต หรื อการเลียนแบบ จึงเรี ยกการเรี ยนรู ้จากการสังเกต
ว่า “การเรี ยนรู ้โดยการสังเกต” หรื อ“การเลียนแบบ” และเนืองจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับ
สิ งแวดล้อมทีอยูร่ อบ ๆ ตัวอยูเ่ สมอ Bandura อธิ บายว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
และสิ งแวดล้อมในสังคม ซึ งทังผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อกันและกัน Bandura จึงเปลียน
ชือทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของท่านว่า การเรี ยนรู ้ทางสังคม (Social Learning Theory) แต่ต่อมาได้
เปลียนเป็ น การเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) อีกครังหนึง
ทังนีเนืองจาก Bandura พบจากการทดลองว่า สาเหตุทีสําคัญอย่างหนึงในการเรี ยนรู ้
ด้วยการสังเกต คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องเลือกสังเกตสิ งทีต้องการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะ และสิ งสําคัญอีกอย่าง
หนึ งก็คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมี การเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจําระยะยาวได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี ผูเ้ รี ยนต้องสามารถทีจะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรื อไม่ดีอย่างไร และจะต้อง
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดว้ ย (Metacognitive)
Bandura จึ งสรุ ปว่า การเรี ยนรู ้ โดยการสังเกตจึ งเป็ นกระบวนการทางการรู ้ คิดหรื อ
พุทธิ ปัญญา (Cognitive Processes) การเรี ยนรู ้โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบ (Observational
Learning หรื อ Modeling)
Bandura มีความเห็นว่าทังสิ งแวดล้อม และตัวผูเ้ รี ยนมีความสําคัญเท่าๆ กันโดยกล่าว
ว่า คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ งแวดล้อมทีอยู่รอบ ๆ ตัวเราอยู่เสมอการเรี ยนรู ้เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อม ซึ งทังผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อกันและกัน
พฤติกรรมของคนเราส่ วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรื อการ
เลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นตัวแบบทีมีชีวิตเท่านัน แต่
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อาจจะเป็ นตัวสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบทีเห็นในโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ หรื ออาจจะเป็ นรู ปภาพ
การ์ตูนหนังสื อก็ได้
นอกจากนีคําบอกเล่าด้วยคําพูดหรื อข้อมูลทีเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็เป็ นตัวแบบได้
การเรี ยนรู ้โดยการสังเกตไม่ใช่การลอกแบบจากสิ งทีสังเกตโดยผูเ้ รี ยนไม่คิด คุณสมบัติของผูเ้ รี ยน
มีความสําคัญ เช่น ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถทีจะรับรู ้สิงเร้า และสามารถสร้างรหัสหรื อกําหนด
สัญลักษณ์ของสิ งทีสังเกตเก็บไว้ในความจําระยะยาว และสามารถเรี ยกใช้ในขณะทีผูส้ ังเกตต้องการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ Bandura ได้เริ มทําการวิจยั เกียวกับการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต หรื อ
การเลียนแบบ ตังแต่ปี พ.ศ.2403 เป็ นต้นมา ได้ทาํ การวิจยั เป็ นโครงการระยะยาว และได้ทาํ การ
พิสูจน์สมมติฐานทีตังไว้ทีละอย่าง โดยใช้กลุ่มทดลองและควบคุมอย่างละเอียด และเป็ นขันตอน
ต่อไปนี เป็ นตัวอย่างของการวิจยั ที Bandura และผูร้ ่ วมงานเกี ยวกับการเรี ยนรู ้ โดยการสังเกต
ผลการวิจยั ที ได้รับความสนใจจากนักจิ ตวิทยาเป็ นอันมาก และมี ผูน้ ําไปทํางานวิจยั โดยใช้
สถานการณ์แตกต่างไป ผลทีได้รับสนับสนุ นข้อสรุ ปของ Bandura เกียวกับการเรี ยนรู ้โดยการ
สังเกต การทดลองอันแรก
ทังนี Bandura และ Ross& Ross ทดลองแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และการสังเกต
Bandura และผูร้ ่ วมงานได้แบ่งเด็กออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ งให้เห็นตัวอย่างจาก ตัวแบบทีมีชีวิต
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เด็กกลุ่มทีสองมีตวั แบบทีไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และเด็กกลุ่มทีสาม
ไม่มีตวั แบบแสดงพฤติกรรมให้ดูเป็ นตัวอย่าง ในกลุ่มมีตวั แบบแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวการทดลอง
เริ มด้วยเด็กและตัวแบบเล่นตุ๊กตา (Tinker Toys) สักครู่ หนึ งประมาณ 1-10 นาที ตัวแบบลุกขึนต่อย
เตะ ทุบ ตุก๊ ตาทีทําด้วยยางแล้วเป่ าลม ฉะนันตุก๊ ตาจึงทนการเตะต่อยหรื อแม้วา่ จะนังทับหรื อยืนก็ไม่
แตก สําหรับเด็กกลุ่มทีสอง เด็กเล่นตุ๊กตาใกล้ ๆ กับตัวแบบ แต่ตวั แบบไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ให้ดูเป็ นตัวอย่าง เด็กกลุ่มทีสามเล่นตุก๊ ตาโดยไม่มีตวั แบบ หลังจากเล่นตุก๊ ตาแล้วแม้ผทู ้ ดลองพาเด็ก
ไปดูหอ้ งทีมีตุ๊กตาทีน่าเล่นมากกว่า แต่บอกว่าห้ามจับตุ๊กตา เพือจะให้เด็กรู ้สึกคับข้องใจ เสร็ จแล้ว
นําเด็กไปอีกห้องหนึ งทีละคน ซึ งมีตุ๊กตาหลายชนิ ดวางอยูแ่ ละมีตุ๊กตายางทีเหมือนกับตุ๊กตาทีตัว
แบบเตะต่อยและทุบรวมอยูด่ ว้ ย
ผลการทดลองพบว่า เด็กทีอยู่ในกลุ่มทีมีตวั แบบแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวจะแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว เตะต่อยทุบ รวมทังนังทับตุ๊กตายางเหมือนกับทีสังเกตจากตัวแบบแสดงและ
ค่าเฉลีย (Mean) ของพฤติกรรมก้าวร้าวทีแสดงโดยเด็กกลุ่มนีทังหมดสู งกว่าค่าเฉลียของพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กกลุ่มทีสองและกลุ่มทีสาม
การทดลองที สองก็ เ ป็ นการทดลองของBandura และ Ross& Ross วิ ธี ก ารทดลอง
เหมือนกับการทดลองทีหนึ งแต่ใช้ภาพยนตร์ แทนของจริ ง โดยกลุ่มหนึ งดูภาพยนตร์ ทีตัวแบบ
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แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว อีกกลุ่มหนึง ดูภาพยนตร์ทีตัวแบบไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ผลของการ
ทดลองทีได้เหมือนกับการทดลองทีหนึง คือ เด็กทีดูภาพยนตร์ทีมีตวั แบบแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเด็กทีอยู่ในกลุ่มทีดูภาพยนตร์ ทีตัวแบบไม่แสดงพฤติกรรมที
ก้าวร้าว
Bundura & Menlove ได้ศึกษาเกียวกับเด็ก ซึ งมีความกลัวสัตว์เลียง เช่น สุ นขั
จนกระทังพยายามหลีกเลียงหรื อไม่มีปฏิสัมพันธ์กบั สัตว์เลียง Bundura & Menlove ได้ให้เด็ก
กลุ่มหนึ งทีมีความกลัวสุ นขั ได้สังเกตตัวแบบทีไม่กลัวสุ นขั และสามารถจะเล่นกับสุ นขั ได้อย่าง
สนุ ก โดยเริ มจากการค่อย ๆ ให้ตวั แบบเล่น แตะ และพูดกับสุ นัขทีอยู่ในกรงจนกระทังในทีสุ ด
ตัวแบบเข้าไปอยู่ในกรงสุ นขั ผลของการทดลองปรากฏว่าหลังจากสังเกตตัวแบบทีไม่กลัวสุ นขั
เด็กจะกล้าเล่นกับสุ นัขโดยไม่กลัว หรื อพฤติกรรมของเด็กทีกล้าทีจะเล่นกับสุ นัขเพิมขึนและ
พฤติกรรมทีแสดงว่ากลัวสุ นัขจะลดน้อยไป การทดลองของ Bandura ทีเกียวกับการเรี ยนรู ้โดย
การสังเกตหรื อเลียนแบบมีผนู ้ าํ ไปทําซํา ปรากฏผลการทดลองเหมือนกับ Bundura ได้รับ
นอกจากนี มีนกั จิตวิทยาหลายท่านได้ใช้แบบการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสังเกตในการเรี ยนการสอน
วิชาต่าง ๆความคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
1. Bundura ได้ให้ความสําคัญของการปฏิสัมพันธ์ของอินทรี ยแ์ ละสิ งแวดล้อม และ
ถือว่าการเรี ยนรู ้กเ็ ป็ นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อม โดยผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อม
มีอิทธิ พลต่อกันและกัน Bundura ได้ถือว่าทังบุคคลทีต้องการจะเรี ยนรู ้และสิ งแวดล้อมเป็ นสาเหตุ
ของพฤติกรรมและได้อธิ บายการปฏิสัมพันธ์ดงั นี B = พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ งของบุคคล
P = บุคคล (ตัวแปรทีเกิดจากผูเ้ รี ยน เช่น ความคาดหวังของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น) และ E = สิ งแวดล้อม
2. Bundura ได้ใ ห้ ค วามแตกต่ า งของการเรี ย นรู ้ (Learning)
และการกระทํา
(Performance) ถือว่าความแตกต่างนีสําคัญมาก เพราะคนอาจจะเรี ยนรู ้อะไรหลายอย่างแต่ไม่กระทํา
เป็ นต้นว่านักศึกษาทุกคนทีกําลังอ่านเอกสารประกอบการสอนนีคงจะทราบว่า การโกงในการสอบ
นัน มี พ ฤติ ก รรมอย่า งไร แต่ นัก ศึ ก ษาเพี ย งน้อ ยคนที จะทํา การโกงจริ ง ๆ Bundura ได้ส รุ ป ว่ า
พฤติกรรมของมนุษย์อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 พฤติกรรมสนองตอบทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ ผูซ้ ึงแสดงออกหรื อกระทําสมําเสมอ
2.2 พฤติกรรมทีเรี ยนรู ้แต่ไม่เคยแสดงออกหรื อกระทํา
2.3 พฤติกรรมทีไม่เคยแสดงออกทางการกระทํา เพราะไม่เคยเรี ยนรู ้จริ ง ๆ
3. Bundura ไม่เชื อว่าพฤติกรรมทีเกิ ดขึนจะคงตัวอยู่เสมอ ทังนี เพราะสิ งแวดล้อม
เปลียนแปลงอยูเ่ สมอ และทังสิ งแวดล้อมและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึงกันและกัน ตัวอย่างเช่น เด็กทีมี
พฤติกรรมก้าวร้าวก็คาดหวังว่าผูอ้ ืนจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนด้วย ความหวังนี ก็ส่งเสริ มให้
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เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และผลพวงก็คือว่าเด็กอืน (แม้วา่ จะไม่กา้ วร้าว) ก็จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองแบบก้าวร้าวด้วย และเป็ นเหตุให้เด็กทีมีพฤติกรรมก้าวร้าวยิงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
มากยิงขึน ซึงเป็ นการยําความคาดหวังของตน Bundura สรุ ปว่า “เด็กทีมีพฤติกรรมก้าวร้าวจะสร้าง
บรรยากาศก้าวร้าวรอบ ๆ ตัว จึงทําให้เด็กอืนทีมีพฤติ กรรมอ่อนโยนไม่กา้ วร้าวแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองก้าวร้าว เพราะเป็ นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ งแวดล้อมทีก้าวร้าว”
ขันของการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตหรื อเลียนแบบ Bundura กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ทาง
สังคมด้วยการรู ้คิดจากการเลียนแบบมี 2 ขัน คือ ขันแรก เป็ นขันการได้รับมาซึ งการเรี ยนรู ้
(Acquisition) ทําให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขันทีสอง เรี ยกว่าขันการกระทํา (Performance)
ซึงอาจจะกระทําหรื อไม่กระทําก็ได้
การรับมาซึงการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) ความ
ใส่ ใจทีเลือกสิ งเร้ามีบทบาทสําคัญในการเลือกตัวแบบสําหรับขันการกระทํา (Performance) นัน
ขึนอยู่กบั ผูเ้ รี ยน เช่น ความสามารถทางด้านร่ างกาย ทักษะต่างๆ รวมทังความคาดหวังทีจะได้รับ
แรงเสริ มซึ งเป็ นแรงจูงใจกระบวนการทีสําคัญในการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต Bundura ได้อธิ บาย
กระบวนการทีสําคัญในการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตหรื อการเรี ยนรู ้โดยตัวแบบว่ามีทงหมด
ั
4 อย่าง คือ
1. กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention)
2. กระบวนการจดจํา (Retention)
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction)
4. กระบวนการการจูงใจ (Motivation)
กระบวนการความเอาใส่ ใจ (Attention) ความใส่ ใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งสําคัญมาก
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มีความใส่ ใจในการเรี ยนรู ้ โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบก็จะไม่เกิ ดขึน ดังนัน
การเรี ยนรู ้แบบนี ความใส่ ใจจึงเป็ นสิ งแรกทีผูเ้ รี ยนจะต้องมี Bundura กล่าวว่าผูเ้ รี ยนจะต้องรับรู ้
ส่ วนประกอบทีสําคัญของพฤติกรรมของผูท้ ีเป็ นตัวแบบ องค์ประกอบทีสําคัญของตัวแบบทีมี
อิทธิพลต่อความใส่ ใจของผูเ้ รี ยนมีหลายอย่าง เช่น เป็ นผูท้ ีมีเกียรติสูง (High Status) มีความสามารถ
สู ง (High Competence) หน้าตาดี รวมทังการแต่งตัว การมีอาํ นาจทีจะให้รางวัลหรื อลงโทษ
คุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ย นก็มี ความสัมพัน ธ์กับกระบวนการใส่ ใ จ ตัว อย่างเช่ น วัยของผูเ้ รี ย น
ความสามารถทางด้านพุทธิ ปัญญา ทักษะทางการใช้มือและส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย รวมทังตัวแปร
ทางบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยน เช่น ความรู ้สึกว่าตนนันมีค่า (Self-Esteem) ความต้องการและทัศนคติ
ของผูเ้ รี ยน ตัวแปรเหล่านี มักจะเป็ นสิ งจํากัดขอบเขตของการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต ตัวอย่างเช่น
ถ้าครู ตอ้ งการให้เด็กวัยอนุบาลเขียนพยัญชนะไทยทียาก ๆ เช่น ฆ ม โดยพยายามแสดงการเขียนให้
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ดูเป็ นตัวอย่าง ทักษะการใช้กล้ามเนื อในการเคลือนไหวของเด็กวัยอนุบาลยังไม่พร้อมฉะนันเด็กวัย
อนุบาลบางคนจะเขียนหนังสื อตามทีครู คาดหวังไม่ได้
กระบวนการจดจํา (Retention Process) Bundura อธิ บายว่า การทีผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ ังเกต
สามารถทีจะเลียนแบบหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้ก็เป็ นเพราะผูเ้ รี ยนบันทึกสิ งทีตน
สังเกตจากตัวแบบไว้ในความจําระยะยาว Bandura พบว่าผูส้ ังเกตทีสามารถอธิบายพฤติกรรม หรื อ
การกระทําของตัวแบบด้วยคําพูด หรื อสามารถมีภาพพจน์สิงทีตนสังเกตไว้ในใจจะเป็ นผูท้ ีสามารถ
จดจําสิ งทีเรี ยนรู ้โดยการสังเกตได้ดีกว่าผูท้ ีเพียงแต่ดูเฉย ๆ หรื อทํางานอืนในขณะทีดูตวั แบบไปด้วย
สรุ ปแล้วผูส้ ังเกตทีสามารถระลึกถึงสิ งทีสังเกตเป็ นภาพพจน์ในใจ (Visual Imagery) และสามารถ
เข้ารหัสด้วยคําพูดหรื อถ้อยคํา (Verbal Coding) จะเป็ นผูท้ ีสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจาก
ตัวแบบได้แม้วา่ เวลาจะผ่านไปนาน ๆ และนอกจากนีถ้าผูส้ ังเกตหรื อ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสทีจะได้เห็นตัว
แบบแสดงสิ งทีจะต้องเรี ยนรู ้ซาก็
ํ จะเป็ นการช่วยความจําให้ดียงขึ
ิ น
กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ (Reproduction Process) กระบวนการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเป็ นกระบวนการทีผูเ้ รี ยน แปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ (Visual
Image) หรื อสิ งทีจําไว้เป็ นการเข้ารหัสเป็ นถ้อยคํา (Verbal Coding) ในทีสุ ดแสดงออกมาเป็ น
การกระทําหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปั จจัยทีสําคัญของกระบวนการนีคือ ความพร้อม
ทางด้านร่ างกายและทักษะทีจําเป็ นจะต้องใช้ในการเลียนแบบของผูเ้ รี ยน ถ้าหากผูเ้ รี ยนไม่มีความ
พร้อมก็จะไม่สามารถทีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้บนั ดูรา กล่าวว่าการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต
หรื อการเลียนแบบไม่ใช่เป็ นพฤติกรรมทีลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา การเรี ยนรู ้โดยการสังเกต
ประกอบด้วยกระบวนการทางพุทธิ ปัญญา (Cognitive Process) และความพร้อมทางด้านร่ างกาย
ของผูเ้ รี ยน ฉะนันในขันการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) ของแต่ละบุคคล
จึ งแตกต่ างกัน ไปผูเ้ รี ยนบางคนก็อาจจะทํา ได้ดีก ว่าตัว แบบที ตนสัง เกต หรื อบางคนก็สามารถ
เลียนแบบได้เหมือนมาก บางคนก็อาจจะทําได้ไม่เหมือนกับตัวแบบเพียงแต่คล้ายคลึงกับตัวแบบ
มีบางส่ วนเหมือนบางส่ วนไม่เหมือนกับตัวแบบ และผูเ้ รี ยนบางคนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ ฉะนัน บันดูราจึงให้คาํ แนะนําแก่ ผูท้ ีมีหน้าทีเป็ นตัวแบบ เช่นผูป้ กครองหรื อครู ควร
ใช้ผลย้อนกลับทีต้องตรวจสอบแก้ไข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็ นการช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยน
หรื อผูส้ ังเกตมีโอกาสทบทวนในใจว่าการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบ้าง และพยายาม
แก้ไขให้ถูกต้อง
กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) Bundura อธิ บายว่า แรงจูงใจของผูเ้ รี ยนทีจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบทีตนสังเกต เนื องมาจากความคาดหวังว่า การเลียนแบบจะนํา
ประโยชน์มาใช้ เช่น การได้รับแรงเสริ มหรื อรางวัล หรื ออาจจะนําประโยชน์บางสิ งบางอย่างมาให้
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รวมทังการคิดว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําให้ตนหลีกเลียงปั ญหาได้ ในห้องเรี ยน
เวลาครู ให้รางวัลหรื อลงโทษพฤติกรรมของนักเรี ยน คนใดคนหนึ งนักเรี ยนทังห้องก็จะเรี ยนรู ้โดย
การสังเกตและเป็ นแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมหรื อไม่แสดงพฤติกรรม เวลานักเรี ยนแสดง
ความประพฤติดี เช่น นักเรี ยนคนหนึ งทําการบ้านเรี ยบร้อยถูกต้องแล้วได้รับรางวัลชมเชยจากครู
หรื อให้สิทธิ พิเศษก็จะเป็ นตัวแบบให้แก่นกั เรี ยนคนอืน ๆ พยายามทําการบ้านมาส่ งครู ให้เรี ยบร้อย
เพราะมีความคาดหวังว่าคงจะได้รับแรงเสริ มหรื อรางวัลบ้าง ในทางตรงข้ามถ้านักเรี ยนคนหนึ ง
ถูกทําโทษเนื องจากเอาของมารับประทานในห้องเรี ยน ก็จะเป็ นตัวแบบของพฤติกรรม ทีนักเรี ยน
ทังชันจะไม่ปฏิบตั ิตามแม้วา่ บันดูราจะกล่าวถึงความสําคัญของแรงเสริ มบวกว่ามีผลต่อพฤติกรรมที
ผูเ้ รี ย นเลี ย นแบบตัว แบบแต่ ค วามหมายของความสํา คัญ ของแรงเสริ ม นันแตกต่ า งกัน กับ ของ
Skinner ในทฤษฎีการวางเงือนไขแบบโอเปอแรนท์ (Operant Conditioning) แรงเสริ มในทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ในการสังเกตเป็ นแรงจูงใจทีจะทําให้ผสู ้ ังเกตแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ แต่แรงเสริ มใน
ทฤษฎีการวางเงือนไขแบบโอเปอแรนท์นนั แรงเสริ มเป็ นตัวทีจะทําให้ความถีของพฤติกรรมที
อินทรี ยไ์ ด้แสดงออกอยูแ่ ล้วให้มีเพิมขึน อีกประการหนึงในทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดว้ ย การสังเกตถือ
ว่าความคาดหวังของผูเ้ รี ยนทีจะได้รับรางวัลหรื อผลประโยชน์จากพฤติกรรมทีแสดงเหมือนเป็ นตัว
แบบ เป็ นแรงจูงใจทีทําให้ผสู ้ งั เกตแสดงออก แต่สาํ หรับการวางเงือนไขแบบโอเปอแรนท์ แรงเสริ ม
เป็ นสิ งทีมาจากภายนอกจะเป็ นอะไรก็ได้ไม่เกียวกับตัวของผูเ้ รี ยน
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3.1.ปัจจัยทีสํ าคัญในการเรียนรู้ โดยการสั งเกต
1. ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความใส่ ใจ (Attention) ทีจะสังเกตตัวแบบ ไม่ว่าเป็ นการแสดงโดย
ตัวแบบจริ งหรื อตัวแบบสัญลักษณ์ ถ้าเป็ นการอธิบายด้วยคําพูดผูเ้ รี ยนก็ตอ้ งตังใจฟั งและถ้าจะต้อง
อ่านคําอธิบายก็จะต้องมีความตังใจทีจะอ่าน
2. ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารหัสหรื อบันทึกสิ งทีสังเกตหรื อสิ งทีรับรู ้ไว้ในความจําระยะยาว
3. ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และควรจะทําซําเพือจะให้
จําได้
4. ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้จกั ประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใช้เกณฑ์ (Criteria) ทีตังขึน
ด้วยตนเองหรื อโดยบุคคลอืน
3.2.ความสํ าคัญของการควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ ของตนเอง (Self-Regulation)
ความสามารถทีจะควบคุมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยการทีเข้าใจถึงผลทีเกิด
ตามมาของพฤติกรรม (Consequences) มีความสําคัญมาก Bandura กล่าวว่า ถ้าผลทีเกิดตามมาของ
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนคือรางวัล ผูเ้ รี ยนก็จะมีความพอใจในพฤติกรรมของตนเอง แต่ถา้ ผลทีตามมา
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เป็ นการลงโทษก็จะก่อให้เกิดความไม่พอใจ ทังความพอใจหรื อไม่พอใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
มาตรฐานของพฤติกรรมทีผูแ้ สดงพฤติกรรมได้ตงไว้
ั ผลของการวิจยั เกียวกับการตังมาตรฐานหรื อ
เกณฑ์ทีจะประเมินพฤติ กรรมของตนเองพบว่าเด็กทีอยู่ในกลุ่มทีมีตวั แบบ ซึ งตังเกณฑ์หรื อ
มาตรฐานของพฤติกรรมทีตําจะเป็ นเด็กทีไม่พยายามทีจะทําให้ดีขึน เพียงแต่ทาํ พอไปได้ตามที
ตัวแบบได้กาํ หนดไว้เท่ านัน ส่ วนเด็กทีอยู่ในกลุ่มทีมี ตวั แบบทีตังเกณฑ์หรื อมาตรฐานของ
พฤติกรรมไว้สูง จะมีความพยายามเพือจะพิสูจน์ว่าตนเองทําได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการตังเกณฑ์
ของพฤติกรรมไว้สูงจะเป็ นสิ งทีดี ก็ตาม ผูต้ งเกณฑ์
ั
จะต้องคํานึ งว่าจะต้องเป็ นเกณฑ์ทีผูเ้ รี ยนจะ
สามารถจะทําได้เหมือนจริ ง (Realistic) เพราะถ้าตังเกณฑ์เกินความสามารถจริ งของเด็ก เด็กก็จะ
ประสบความผิดหวัง มีความท้อแท้ใจ ไม่พยายามทีจะประกอบพฤติกรรม ในกรณี ทีเกณฑ์ทีตังไว้
สู งพอทีจะท้าทายให้ผเู ้ รี ยนพยายามประกอบพฤติกรรมถ้าผูเ้ รี ยนทําได้ก็จะเกิดความพอใจเป็ นแรง
เสริ มด้วยตนเอง (Self-Reinforcement) และทําให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจทีจะเรี ยนรู ้ ความสําคัญของ
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต ดังทีได้กล่าวมาแล้วว่า แรงเสริ มด้วยตนเองเป็ น
ตัวแปรทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจทีจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของความสัมฤทธิ ผลทีตังไว้
บันดูรา เชือว่าการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตเกิดขึนในขันการจดจํา ในขันการแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตัวแบบ ผูเ้ รี ยนอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมหรื อแสดงพฤติกรรมเพียงบางส่ วนของการเรี ยนรู ้ในขัน
การเก็บจําก็ได้ ฉะนัน ครู ทีทราบความสําคัญของแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนก็ควรจะสร้างสถานการณ์ใน
ห้องเรี ยนทีนักเรี ยนสามารถจะประเมินพฤติกรรมของตนเองได้ โดยใช้เกณฑ์ของสัมฤทธิ ผลสู ง
แต่อยู่ในขอบเขตความสามารถของผูเ้ รี ยน เพือผูเ้ รี ยนจะได้ประสบความสําเร็ จและมีความพอใจ
ซึงเป็ นแรงเสริ มด้วยตนเองและเกิดมีแรงจูงใจทีจะเรี ยนรู ้ต่อไป
สรุ ป การเรี ยนรู ้พฤติกรรมสําคัญต่าง ๆ ทังทีเสริ มสร้างสังคม (Prosocial Behavior)
และพฤติกรรมทีเป็ นภัยต่อสังคม (Antisocial Behavior) ได้เน้นความสําคัญของการเรี ยนรู ้แบบ
การสังเกตหรื อเลียนแบบจากตัวแบบ ซึ งอาจจะเป็ นได้ทงตั
ั วบุคคลจริ ง ๆ เช่น ครู เพือน หรื อจาก
ภาพยนตร์โทรทัศน์ การ์ตูน หรื อจากการอ่านจากหนังสื อได้ การเรี ยนรู ้โดยการสังเกตประกอบด้วย
2 ขัน คือ ขันการรับมาซึงการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางพุทธิปัญญา และขันการกระทํา ตัวแบบทีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมีทงตั
ั วแบบในชีวิตจริ งและตัวแบบทีเป็ นสัญลักษณ์ เพราะฉะนัน
พฤติกรรมของผูใ้ หญ่ในครอบครัว โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา และผูน้ าํ ในสังคมประเทศชาติและ
ศิลปิ น ดารา บุคคลสาธารณะ ยิงต้องตระหนักในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพราะย่อมมีผลต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนในสังคมนัน ๆ
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4.การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
วิธีการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Cooperative Learning Methods) ประกอบด้วย
เทคนิ ควิธีสอนหลาย ๆ แบบทีใช้กนั อยูอ่ ย่างแพร่ หลาย ซึ งเป็ นแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน
เช่น Slavin, Johnson and Johnson, Kagan and Slavin เป็ นต้น การจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ทุกเทคนิ ควิธีจะต้องเริ มด้วยการสอนของครู เสมอ ดังนัน ครู จะต้องสอนและ
ให้ ค วามรู ้ แ ก่ นัก เรี ย นในสาระสํา คัญ ต่ า ง ๆ ซึ งอาจนํา กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที มี
ประสิ ทธิ ภาพของนักการศึกษา หรื อผลการวิจยั ทีเกียวข้องกับวิธีสอนแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ได้ ซึ ง
โดยสรุ ปแล้วการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ตอ้ งประกอบด้วย 1) ขัน
การเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย การทบทวน ความรู ้เดิม ความรู ้ใหม่ และให้หรื อ
ปฏิบตั ิโดยครู เป็ นผูแ้ นะนํา ทบทวนบทบาท หน้าทีของสมาชิกในกลุ่ม แนวทางการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
ทีประสบผลสําเร็ จ การคํานวณคะแนนสอบย่อย คะแนนพัฒนาและคะแนนรวมของกลุ่ม 2) ขัน
การพัฒนาความรู ้ดว้ ยกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ การอธิ บาย
และช่วยเหลือเพือสมาชิกในการเรี ยนรู ้ และ 3) ขันวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มประกอบด้วย ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระความรู ้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบย่อยเป็ น
รายบุคคล ตรวจให้คะแนนการสอบย่อย คํานวณคะแนนพัฒนาและตัดสิ นผลสัมฤทธิของกลุ่ม การ
ประเมินผลการทํางานกลุ่มและสมาชิ ก ข้อแนะนําในการพัฒนาปรั บปรุ งการทํางานกลุ่ม และให้
รางวัลกลุ่มทีมีผลการเรี ยนรู ้ดีเลิศ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2548: 109)
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4.1.ลักษณะสํ าคัญของวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้
Ajose and Joyner กล่าวว่า วิธีสอบแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยนที
มีความสามารถต่างกันมารวมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ทํางานร่ วมกันเพือให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน โดยที
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันจะต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญดังนี
. การพึงพาอาศัยกัน
. การมีปฏิสมั พันธ์ทีดีต่อกันอย่างใกล้ชิด
. ความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่ม
. การใช้ทกั ษะทางสังคม
. การใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม
4.2.เทคนิคกลุ่มผลสั มฤทธิ (Student Team-Achievement Division, STAD)
เทคนิ คแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยการจัดกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนทีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน โดยไม่คาํ นึงถึงความสามารถทางการเรี ยนและเพศโดยทีครู จะทํา
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การสอน หรื อเสนอเนื อหาสาระให้แก่นกั เรี ยนทังชันก่อนและมอบหมายให้ทงกลุ
ั ่มทํางานทีได้รับ
มอบหมายตามวัตถุประสงค์ในแผนการสอน เมือสมาชิ กกลุ่มช่ วยกันปฏิบตั ิ และทําแบบฝึ กหัด
หรื อทบทวนเนื อหาทีได้รับมอบหมายเสร็ จแล้ว ครู จะให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบประมาณ 10-15
นาที คะแนนที ได้จ ากการทดสอบจะถู ก แปลงเป็ นคะแนนของกลุ่ ม ซึ งเรี ย กว่ า กลุ่ ม สั ม ฤทธิ
(Achievement Division)
4.3.ขันตอนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD
. ขันนําหรื อเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
. บอกจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ และความสําคัญของการเรี ยนรู ้ ในเรื องนันและ
ทบทวนวิธีร่วมมือกันเรี ยนรู ้
. เร้าความสนใจด้วยการตังคําถามหรื อสาธิต
. ทบทวนความรู ้เดิม หรื อทักษะเดิมทีเรี ยนไปแล้ว
. ขันสอน
. ใช้เทคนิควิธีสอนทีเหมาะสมเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละสาระ
. กิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรเน้นความเข้าใจมากกว่าการจํา
. สาธิตทักษะ กระบวนการ อธิบายความรู ้ให้กระจ่าง พร้อมตัวอย่างให้ชดั เจน
. ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรี ยนทุกคนอย่างทัวถึง
. อธิบายคําตอบ บอกสาเหตุทีทําผิดและทบทวนวิธีทาํ
. สอนเพิมเติมในเนือหาอืนเมือนักเรี ยนเข้าใจเรื องทีสอนไปแล้ว
. ถามคําถามหลายระดับและถามให้ทวถึ
ั งทุกคน
. ให้ฝึกปฏิบตั ิโดยครู คอยให้คาํ แนะนํา
. ฝึ กจากใบงานหรื อกิจกรรมทีได้รับมอบหมาย
. ฝึ กจากแบบฝึ กหัดทีกําหนด
. ถามคําถามนักเรี ยนเพือตรวจสอบความเข้าใจ
. กิจกรรมกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 1-2 คาบ
. มอบหมายใบงาน กิจกรรม ใบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลุ่ม 2 ชุดต่อ 1 กลุ่ม
ทบทวนวิธีการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยน และการประเมินผลการทํางานกลุ่ม
. ทบทวนบทบาทหน้าทีการปฏิบตั ิตนในการทํางานกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม
. คอยติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานกลุ่ม และปรับแก้ไขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ให้สมาชิกทุกคนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ช่วยเหลือกันและกัน
. ทําข้อสอบย่อยเป็ นรายบุคคล
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. ประเมินผลงานกลุ่มและการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
. ครู ตอ้ งคอยเน้นยําเสมอว่า นักเรี ยนหรื อสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องแน่ใจว่า สมาชิก
ทุกคนรู ้ และเข้าใจอย่างทีตนเองรู ้และเข้าใจ งานทีให้ทาํ ยังส่ งไม่ได้ ถ้าทุกคนยังทํางานไม่สําเร็ จ
สมาชิกกลุ่มควรถามเพือนในกลุ่มถ้าไม่เข้าใจ ไม่ควรอาย และให้สมาชิกกลุ่มคอยเอาใจใส่ ช่วยเหลือ
แนะนําเพือนด้วยกัน ด้วยความเต็มใจ
4.4.การสอนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสั มฤทธิ
การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิ คกลุ่มผลสัมฤทธิ (Student Teams-Achievement
Devision หรื อ STAD) กระบวนการสอนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
. การสอนของครู (Teach)
. การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Team Study)
. การทดสอบความรู ้ความเข้าใจ (Test)
การให้รางวัลกลุ่ม (Team Recognition) จากคะแนนรวมของกลุ่ม จากคะแนนพัฒนา
ของแต่ละคนรวมกันหารด้วยจํานวนสมาชิก
เทคนิค STAD จะต้องเริ มต้นทีการสอนของครู ก่อนทุกครัง ซึงอาจใช้เวลาในการสอน
1-2 ครั ง ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนตามความเหมาะสม จุ ดประสงค์คือนําเสนอเนื อหาสาระ หรื อ
ทักษะ เพือให้นกั เรี ยนได้รู้และเข้าใจ ส่ วนสื อการเรี ยนการสอนคือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้รวมทังใบ
กิ จ กรรม ใบงาน ใบความรู ้ สํา หรั บ นัก เรี ย นและแบบทดสอบผลเป็ นรายบุ ค คล รวมทังแบบ
ประเมิ นผลสั มฤทธิ การทํา งานกลุ่ ม ของครู และแบบประเมิ น ผลการทํา งานกลุ่ ม ของนักเรี ย น
ข้อแนะนําทีสําคัญคือ ในขันสอนครู ควรดําเนิ นกิ จกรรมการสอนตามลําดับขันตอน มีการสาธิ ต
การยกตัวอย่าง มีการอธิ บายอย่างชัดเจน และฝึ กปฏิบตั ิโดยครู คอยแนะนําก่อนจัดกลุ่มให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิงานร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ดังนัน ในขันสอน ครู อาจจะเลือกกระบวนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ
กิจกรรมร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Team Study)เป็ นขันตอนทีนักเรี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และ
ฝึ กปฏิบตั ิโดยมีเป้ าหมายกลุ่มร่ วมกัน นันคือ ผลสัมฤทธิ ของกลุ่มมาจากค่าเฉลียของสมาชิกทุกคน
ร่ วมกัน ความสําเร็ จของกลุ่มมาจากความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคน เวลาทีใช้ในขันตอนนี 1-2
คาบ จุดประสงค์เพือให้นักเรี ยนศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิร่วมกันในกลุ่ม สื อทีใช้คือใบความรู ้ ใบงาน
หรื อใบกิ จกรรมและแบบเฉลยคําตอบ ซึ งแต่ละกลุ่มควรแจกให้อย่างละ 2 ชุ ด เท่านัน เพือให้มี
การแบ่งปั น ช่วยเหลือกันและกัน
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4.5.ข้ อแนะนําในการปฏิบัติในการร่ วมมือกันเรียนรู้ทบรรลุ
ี
เป้าหมายของกลุ่มและประสบผลสํ าเร็จ
สมาชิกกลุ่มทุกคนทุกกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อตนเองและต่อเพือนร่ วมกลุ่ม โดยทีต้อง
แน่ ใจว่าเพือนสมาชิ กกลุ่มเข้าใจในเรื องทีเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิร่วมกันอย่างแท้จริ งก่อนร่ วมกิจกรรม
อื นต่ อ ไป โดยมี ข นตอนคื
ั
อ ต้อ งให้ทุ ก คนเสนองานชุ ด แรกก่ อ น จากนันซัก ถามเพื อนในกลุ่ ม
ก่อนจะถามครู เพือนสมาชิกกลุ่มควรตังใจอธิบายให้กนั และกันอย่างเต็มใจ ตลอดจนยอมรับฟังกัน
การทดสอบความรู ้ควรใช้เวลาประมาณครึ ง 20-30 นาที แต่ละครังให้ทุกคนทําแบบทดสอบเอง
การตรวจให้คะแนนของนักเรี ยนให้ช่วยกันตรวจ แลกตรวจกับเพือน รวมคะแนนทดสอบแต่ละคน
รวมคะแนนกลุ่ มควรให้เสร็ จ และให้นักเรี ยนทราบกันต่ อไป การยกย่องให้รางวัลกลุ่ มที ดี เ ลิ ศ
ควรดําเนิ นการในคาบถัดไป ถ้าคาบนันไม่ทนั จากนันให้นกั เรี ยนช่วยคํานวณคะแนนพัฒนาของ
แต่ละคน รวมคะแนนพัฒนาของแต่ละกลุ่มเฉลียและให้รางวัลกลุ่มทีได้คะแนนพัฒนาเฉลียสู งสุ ด
นอกจากนี ครู ควรให้นักเรี ยนบันทึ กคะแนนฐานและคะแนนพัฒนาของแต่ละคนและของกลุ่ ม
ทุกครัง รวมทังการประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลุ่มของสมาชิกและของกลุ่มด้วย
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5.แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ องกับจิตสาธารณะ
5.1.ความหมายของจิตสาธารณะ
วิทยากร เชียงกูล (2521: 253-258) กล่าวว่า สิ งทีทุกคนเป็ นเจ้าของร่ วมกันนัน เป็ นคํา
ทีมีความหมายค่อนข้างกว้างมาก เพราะครอบคลุมทังสิ งทีเป็ นรู ปธรรม อาทิ ทรัพย์สิน หรื อสิ งของ
สถานที พืนทีทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ หรื อทีมนุษย์ช่วยกันสร้างขึน และสิ งทีเป็ นนามธรรม อาทิ
อํานาจ หรื อสิ ทธิของชุมชน และเสรี ภาพ ความเสมอภาค หน้าทีพลเมือง และอํานาจอธิปไตย การที
บุคคลในสังคมมองเห็น หรื อให้คุณค่ากับสิ งทีเป็ นเรื องของส่ วนรวมไปในเชิงบวก คือ ให้คุณค่ากับ
สิ งนันสู ง ก็จะช่ วยให้บุคคลมีพฤติกรรม หรื อแสดงออกต่อสิ งดังกล่าวในรู ปแบบทีเป็ นที
พึงปรารถนาของคนส่ วนใหญ่ในสังคม รวมทังไม่ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ปัจเจกชนและสังคมโดยรวม
อันจะช่วยให้สงั คมมีความสงบสุ ข และร่ มเย็นมากขึน ในทางกลับกันหากว่าบุคคลมองเห็น หรื อให้
คุณค่ากับสิ งทีเป็ นเรื องของส่ วนรวมน้อยหรื อเป็ นไปในเชิงลบ ผลทีเกิดขึนก็ยอ่ มเป็ นไปตรงกันข้าม
คือ อาจสร้างความเสี ยหาย หรื อทําลายความสงบสุ ข หรื อสร้างความขัดแย้งหรื อก่อให้เกิดปั ญหาแก่
สังคมโดยรวมได้
ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14-15) ใช้คาํ ว่า จิตสํานึ กต่อสาธารณะสมบัติ และให้
ความหมายในเชิงพฤติกรรมไว้ว่า คือ การใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบ หรื อการรับผิดชอบต่อ
สาธารณสมบัติ ซึงมีนยั สองประการ ได้แก่ 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลียง
ั รวมไปถึง การถือ
การใช้และการกระทําทีจะก่อให้เกิดความชํารุ ดเสี ยหายต่อสาธารณสมบัตินนๆ
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เป็ นหน้าทีทีจะมีส่วนร่ วมในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยทีตนสามารถทําได้ และ 2) การเคารพ
สิ ทธิการใช้สาธารณสมบัติของส่ วนรวม โดยการคํานึงว่าสาธารณะสมบัติเป็ นทรัพย์สมบัติส่วนรวม
ของประชาชน
กนิษฐา นิทศั น์พฒั นา และคณะ (2541: 8) ได้ให้ความหมายของคําว่าจิตสํานึ กสาธารณะ
ว่าเป็ นคําเดียวกับคําว่าจิตสํานึ กทางสังคม หมายถึง การตระหนักรู ้และคํานึ งถึงส่ วนรวมร่ วมกัน
หรื อคํานึงถึงผูอ้ ืนทีร่ วมความสัมพันธ์เป็ นกลุ่มเดียวกับตน
จากความหมายของคํา ทีใช้เกียวกับจิตสาธารณะทีแตกต่างกันไปและมีความหมายที
ใกล้เคียงกัน ดังนันแต่พอจะสรุ ป จากความหมายข้างต้นได้ว่า คําว่า จิตสาธารณะ คือ การรู ้จกั
เอาใจใส่ เป็ นธุระในเรื องของส่ วนรวมทีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
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5.2.คุณลักษณะทัวไปของบุ

ยุทธนา วรุ ณปิ ติกุล (2542: 181-183) กล่าวถึง บุคคลทีมีจิตสํานึกสาธารณะว่าต้องมี
คุณลักษณะดังนี
. การทุ่มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบตั ิตาม
สิ ทธิ เท่านัน แต่ตอ้ งปฏิบตั ิเพือช่วยเหลือให้บริ การแก่บุคคลอืน เพือพัฒนาสังคมด้วย อาทิ
ถ้า ต้อ งการให้ผูแ้ ทนราษฎรมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ ความต้อ งการและประโยชน์ ข องประชาชน
ประชาชนก็ตอ้ งให้ความใส่ ใจและติดตาม ไม่เพียงทําการหย่อนบัตรเลือกตังเท่านัน ต้องเสี ยสละ
เวลาให้ในการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับการเมืองระดับท้องถินและในสถาบันต่าง ๆ
. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่ งผลให้คนในสังคม
มีลกั ษณะปิ ดกันตนเอง ไม่ไว้วางใจผูอ้ ืน เลือกคบเฉพาะกลุ่มทีมีความเหมือนกันไม่สนใจการเมือง
ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิ จของสังคม เพือผลประโยชน์ของส่ วนรวมเกิ ดข้อขัดแย้งการยุติ
ข้อขัดแย้งโดยการฟังเสี ยงข้างมาก ไม่นาํ ไปสู่ ประโยชน์ของส่ วนรวม ดังนัน ผูม้ ีจิตสํานึกสาธารณะ
ต้องเป็ นพลเมืองในฐานะทีเป็ นเอกลักษณ์ทางการเมืองสมัยใหม่ มีความอดทนตระหนักว่าการมี
ส่ วนร่ วมไม่ทาํ ให้ได้อย่างทีต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลาย และ
หาวิธีอยูร่ ่ วมกับความขัดแย้ง โดยการแสวงหาทางออกร่ วมกัน การจําแนกประเด็นปั ญหา การใช้
เหตุผลในการแลกเปลียนความคิดเห็น การตัดสิ นใจ ต้องมีการพูดแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง
กันให้มากทีสุ ด เพือหาข้อยุติ สร้างการเข้าร่ วมรับรู ้ ตัดสิ นใจและผนึ กกําลัง เพือให้เกิดการยอมรับ
จากทุกฝ่ าย
. คํานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมต้องคิดถึงการเมืองในฐานะกิ จการ
เพือส่ วนรวมและเพือคุณธรรมมากขึน
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. การลงมือกระทํา การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาทีเกิ ดขึนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ทําให้สถานการณ์ดีขึนต้องลงมือกระทํา โดยเริ มจากครอบครัวในการวางพืนฐานให้การอบรมด้าน
จริ ยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไม่เพียงเป็ นสถานทีฝึ กทักษะและให้ความรู ้ตอ้ งรับช่วงต่อ
ในการสร้างค่านิยมทีเหมาะสมต่อจากครอบครัวรวมทัง เครื อข่ายสังคมทีเกิดขึน ระหว่างเพือนบ้าน
ทีทํางาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เชือมโยงบุคคลทีสนใจเรื องของตนเข้าเป็ นกลุ่มทีใส่ ใจผูอ้ ืน
ช่วยดํารงรักษาประชาคม สังคม และกฎจริ ยธรรม รวมทังสถาบันทีมีอิทธิ พลสู งต่อสังคม คือ
สถาบันศาสนา และสื อมวลชนนับว่ามีบทบาทสําคัญในการร่ วมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง
คุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะจิ ต สาธารณะของหลัก สู ต รการศึ ก ษาขันพื นฐาน วิ ถี
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง กลุ่ มโรงเรี ยนเฉลิมพระเกี ยรติรัชมังคลาภิ เษก พุทธศักราช 2552
(สาระสําคัญหลักสูตร)
คุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะหมายถึ ง การแสดงความคิ ด และการกระทํา ที เห็ น
ประโยชน์ของผูอ้ ืนและส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน
ความหมาย
การแสดงความคิดและการกระทําทีเห็นประโยชน์ของ
ผูอ้ ืนและส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน
พฤติกรรมทีปรากฏ การอุทิศตนเพือสาธารณะประโยชน์ดว้ ยจิตทีอาสา
ตัวชีวัด
จํานวนพฤติกรรมทีทําประโยชน์เพือส่ วนรวม
หลักฐานการประเมิน ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรม
ในงานวิจยั นี ยึดคุณลักษณะตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน วิถีปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลุ่มโรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2552
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5.3.การวัดผลด้ านจิตพิสัยจิตสาธรณะ
บุญชม ศรี สะอาด (2545: 78) กล่าวว่า “การวัดด้านจิตพิสัย (Affective) เป็ นด้านที
สําคัญมาก เป็ นคุณลักษณะทีจําเป็ นของการทีสมบูรณ์ หลักสู ตรมุ่งเน้นมาก กลับได้รับการพัฒนา
ในระดับทีน่าพอใจได้นอ้ ยกว่า วัดได้ยากกว่าและให้คะแนนอย่างมันใจยากกว่า”
สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 2) ทีกล่าวว่า “การวัดด้าน
จิตพิสัย เป็ นการวัดอารมณ์ ความรู ้สึกของคน จะเรี ยกว่าการวัดด้านจิตใจก็ว่าได้ ซึ งประกอบด้วย
ความสนใจ เจตคติ ค่านิ ยม จริ ยธรรมและบุคลิกภาพ ซึ งการวัดด้านนี วัดได้ค่อนข้างยากแม้แต่
การนิยามทฤษฎีกม็ ีความเห็นแตกต่างกัน ความจริ งมันอยูท่ ีจะวัดได้อย่างไร ยังเป็ นปั ญหา”
สภาพของการวัดด้านจิตพิสยั ส่ วนใหญ่เป็ นดังนี
1. ยากต่อการให้นิยามทีชัดเจน ผูร้ ู ้หลายคนให้นิยามไม่ตรงกัน
2. ขาดทฤษฎีทีเป็ นกรอบในการสร้างเครื องมือวัดผลทีวัดออกมาจึงไม่มนใจเท่
ั
าทีควร
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3. คุณลักษณะบางอย่าง บางส่ วนผันแปรไปตามเวลา สถานที อารมณ์ จึงวัดได้ยาก
4. พฤติกรรมอย่างเดียวกันของหลายคน อาจมาจากต้นเหตุของจิตทีแตกต่างกัน
5. คนทีมีคุณลักษณะทางจิตพิสัยเหมือนกัน อาจมีพฤติกรรมการแสดงออกทีแตกต่างกัน
และพฤติกรรมทีแตกต่างกันอาจมาจากคุณลักษณะทางจิตพิสยั เดียวกัน
6. ผูต้ อบบางคนตอบไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง เพราะถ้าตอบตรงตามความเป็ นจริ ง
จะทําให้ตนเสี ยผลประโยชน์ได้คะแนนน้อย ภาพพจน์ในสายตาคนอืนอยูใ่ นระดับตํา ไม่สอดคล้อง
กับความมุ่งหวังทางสังคม
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5.4.การวัดคุณลักษณะด้ านจิตสาธารณะ
การวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะในต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ
และทําเพือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนว่าให้ความสําคัญต่อสิ งใดในสังคม ในประเทศไทย
การวิจยั เรื องจิตสํานึกสาธารณะมีจาํ นวนน้อย ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ แต่
ยังไม่มีเครื องมือทีใช้วดั แต่แนวคิดทีใกล้เคียงในประเทศไทย ได้แก่
1. แบบวัดจิตสาธารณะทีเป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรี ยน
เมือกําหนดสถานการณ์ ตามองค์ประกอบและตัวชีวัดของ นันทวัฒน์ ชุนชี (2546: 125) คําตอบทีให้
เลือกเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 3 ระดับ คือ เห็นด้วย เฉย ๆ และไม่เห็นด้วย
2. แบบวัด จิ ตสาธารณะที เป็ นข้อคําถามการมี จิตสาธารณะของนักเรี ย น เป็ นแบบ
สถานการณ์ ตามองค์ประกอบและตัวชีวัด โดยมีคาํ ตอบให้เลือกเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า
3 ระดับของ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2547: 117) คือ มาก ปานกลาง และน้อย
3. แบบวัดจิตสาธารณะทีมีขอ้ คําถามเป็ นแบบสถานการณ์ ตามองค์ประกอบและ
ตัวชีวัด คําตอบทีให้เลือกเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ มุทิตา หวังคิด (2547: 96)
คือ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด
จากงานวิจยั ดังกล่าวสรุ ปได้ว่า ในการสร้างเครื องมือเพือวัดจิตสํานึกสาธารณะนันจะ
สร้างตามกรอบความหมายของนิ ยามศัพท์และลักษณะพฤติกรรมทีเกียวข้องกับจิตสํานึ กทีกําหนด
ขึนจากผูเ้ ชี ยวชาญในด้านที จะศึกษาหรื อโดยการดู ความสอดคล้องของความคิดเห็ นตามกรอบ
ทฤษฎี ทีผูว้ ิจยั กําหนดขึนตามเอกสารและงานวิจยั ที กล่ าวถึ งจิ ตสํานึ กในเรื องต่างๆและกําหนด
สถานการณ์
ส่ วนการสร้างข้อคําถาม (Item Construction) ในงานวิจยั นี ใช้มาตรประมาณค่าแบบ
ลิเคิร์ท มีแนวทางในการสร้างดังนี (Mehrens, 1978: 215)
1. ข้อคําถามทีถามในเชิงความคิดเห็น ความเชือและความรู ้สึก ไม่ควรเป็ นข้อคําถามที
เป็ นข้อเท็จจริ ง และเป็ นปัจจุบนั
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2. ข้อความมีความชัดเจน ถามให้ตรงประเด็น ควรหลีกเลียงข้อความทีกํากวม
3. ในแต่ละข้อควรวัดเพียงประเด็นเดียว
4. ควรมีจาํ นวนข้อคําถามในทางบวก (Positive Item) และทางลบ (Negative Item)
จํานวนเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
5. ข้อคําถามไม่ควรสร้างในรู ปความคิดเห็ นทีเป็ นกลางหรื อรุ นแรง เพราะทําให้
ไม่ทราบความแปรปรวนในการวัด
6. กําหนดระดับ (Scale) ของการตอบสนองในแต่ละข้อ ซึงมาตรวัดแบบลิเคิร์ทเดิมที
นันมี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง (Strongly Agree) เห็นด้วย (Agree) ไม่แน่ ใจ (Uncertain)
ไม่เห็นด้วย (Disagree) และไม่เห็นด้วยอย่างยิง (Strongly Disagree) การให้คะแนนรายข้อ นอกจาก
จะเรี ยงตามลําดับความเข้มของคุณลักษณะทีมุ่งวัดในเชิงบวกจากมากไปหาน้อยเป็ น 5 4 3 2 1 แล้ว
ยังสามารถเปลียนเป็ น 4 3 2 1 0 หรื อ 2 1 0 -1 -2 ก็ได้ ผลจะไม่ต่างกัน และมาตรวัดแบบลิเคิร์ท
ไม่ควรมีจาํ นวนน้อยกว่า 20 ข้อความ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ, 2533: 31)
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6.งานวิจัยทีเกียวข้ อง

จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการอ่านจับใจความเพือทําการวิจยั เรื อง
พัฒนาการของผลสัมฤทธิ ด้านการอ่านจับใจความ และความเห็นด้านจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั
ทีเกี ยวข้อง กับสอนอ่านแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเรื องจิตสาธารณะ
ดังนี
6.1.งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ที เกี ยวกับการสอนอ่านจับใจความสําคัญด้วยการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิ ค
STAD
ปวีณา พิลึก (2546: บทคัดย่อ) “ผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือในการผสมผสานการอ่าน
และเขียนทีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4”
โดยศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ของ
โรงเรี ย นในสั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษา จัง หวัด นครสวรรค์ จํา นวน 43
โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2545 ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนแบบร่ วมมือในการผสมผสานการ
อ่านและการเขียน มีความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบ
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ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนทีเรี ยนแบบร่ วมมือในการผสมผสานการอ่าน
และเขียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
นองนิ ตย์ เตยจอหอ (2547: บทคัดย่อ) “การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ทีใช้
ผลสัมฤทธิ ของกลุ่ม (STAD) เรื องการอ่านจับใจความ ชันมัธยมศึกษาปี ที1” ได้ศึกษาการพัฒนา
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ทีใช้ผลสัมฤทธิ ของกลุ่ม (STAD) เรื องการอ่านจับใจความ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชลประทานบ้านกอโจด จํานวน 25 คน ซึ ง
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีใช้ผลสัมฤทธิ ของกลุ่ม (STAD)ทําให้นกั เรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นและความสนใจในระดับดี มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน
ยุว ดี วงศ์สุ ว รรณ (2547: บทคัด ย่อ ) “การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ
ใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยใช้การสอนแบบร่ วมมือ กับการสอน
แบบโครงงาน” โดยศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนโนนค้อวิทยาคม อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรี สะเกษ ปี การศึกษา 2547 ที
เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่ วมกับเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า
นัก เรี ย นที เรี ย นการอ่ า นจับ ใจความวิ ช าภาษาไทยด้ว ยวิ ธีก ารสอนแบบมี ส่ ว นร่ ว มแตกต่ า งกับ
นักเรี ยนทีเรี ยนการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที .05
กินาริ น ตันเสี ยงสม (2548: บทคัดย่อ) “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนจับ
ใจความภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสําคัญ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีสอนด้วยวิธี
สอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิ ค STAD กับวิธีสอนแบบปกติ” โดย ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ เทคนิ ค STAD กับวิธีสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ปี การศึกษา 2548 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) อําเภอพุทธมณฑล สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 88 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า นักเรี ยนทีเรี ยนอ่านจับใจความ
ภาษาไทย โดยใช้วิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิ ค STAD มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .01 นักเรี ยนมี
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มระดับปานกลางและนักเรี ยนเห็นด้วยกับการเรี ยนอ่านจับใจความเทคนิ ค
STAD ในระดับมาก
อรอุมา ลือฉาย (2548: บทคัดย่อ) ““การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย เรื องการอ่านจับใจความ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ชัน
ประถมศึกษาปี ที 6” ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เรื องการ
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อ่ า นจับ ใจความ โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม แบบร่ ว มมื อ ด้ว ยเทคนิ ค STAD กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนโคกกลางราษฎร์พิทกั ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ จํานวน 25 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้เพิมขึนร้อยละ
69 ทังยังมีความพึงพอใจในการเรี ยนระดับมาก
รัชนี ปรัชญาเรื องพงศ์ (2549: บทคัดย่อ) “ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้กลุ่ มร่ วมมื อแบบ STAD ชันประถมศึ กษาปี ที 6” ศึ กษาผลของการสอนอ่านจับ
ใจความ โดยใช้กลุ่มร่ วมมือแบบ STAD ชันประถมศึกษาปี ที 6 กลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ นนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนบ้านดอนหันนาจาน อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 16 คน
ซึ งผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้ดีขึน โดยสังเกตจากการ
โต้ตอบคําถามใน ชันเรี ยน และผลงานทีสร้างสรรค์จากการแลกเปลียนความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม การจัดกิจกรรมทําให้นกั เรี ยนกลุ่มอ่อนสามารถอ่านจับใจความได้ตรงตามจุดประสงค์ของ
เรื อง นักเรี ยนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งก็สามารถพัฒนาการอ่านได้ดียิงขึน นอกจากนี ยังทําให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
จิรัชญา ทิขนั ติ (2550: บทคัดย่อ) “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและความ
รับผิดชอบทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยทีได้รับการสอนแบบร่ วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี กับการสอน
แบบปกติ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี” ศึกษา ผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนและความรับผิดชอบทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ทีได้รับการสอนแบบร่ วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี
กับการสอนแบบปกติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 100
คนพบว่า 1) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี นักเรี ยนทีได้รับ
การสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 2) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี ก่อนและหลังการ
ทดลอง มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 3)
นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบปกติก่อนและหลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาไทย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 4) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี กับ นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบปกติมีความรับผิดชอบทางการเรี ยน
ภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 5) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยการเรี ยน
แบบร่ วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี ก่อนและหลังการทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรี ยนภาษา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทีระดับ .05 และ6) นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบปกติก่อนและหลัง
การทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรี ยนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
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พันทิพา ทับเทียง (2550:บทคัดย่อ) “การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
พฤติ กรรมการทํางานกลุ่ม และความคงทนในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4ทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กับการ
จัดการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)” ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม และความคงทนในการเรี ยน โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ Randomized two-group posttestonly designผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ กับ
นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนไม่แตกต่าง
กัน 2) นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ กับนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยน
แบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 3) นักเรี ยนทีได้รับการ
จัดการเรี ยนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ และนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบแบ่งกลุ่มช่ วย
รายบุคคล เกิดความคงทนในการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ และ 4) นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยน
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ กับนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีความ
คงทนในการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน
สุ วรรณารี ศรี ขลา (2551: บทคัดย่อ) “ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD เรื องการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทยเพืออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ วิทยาลัยเทคนิ คกาฬสิ นธุ์ ” ศึกษาผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื องการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทยเพืออาชีพ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสิ นธุ์ ปี การศึกษา 2550 จํานวน 40 คน พบว่า หลัง การสอนนักเรี ยน
มีความก้าวหน้าในการเรี ยนร้อยละ 63.65 และนักเรี ยนมีความกว้าหน้าด้าน การอ่านจับใจความ
ร้อยละ 57.33 นอกจากนี ยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ืน มีส่วนร่ วมในการทํางานกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะในการทํางานทําให้กลุ่มประสบความสําเร็ จและสามารถใช้ในการสอนอ่านจับ
ใจความได้เป็ นอย่างดี
กิ ริยา ปี ทอง (2552: บทคัด ย่อ) “การเปรี ยบเที ย บความเข้าใจในการอ่ านและความ
รับผิดชอบในการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนรู ้แบบ STAD กับที
เรี ยนรู ้แบบ 4 MAT” ศึกษาเปรี ยบเทียบความเข้าใจในการอ่านจับใจความและความรับผิดชอบใน
การเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วย การสอนแบบร่ วมมือเทคนิค
STAD กับการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยน
สอนดี เ จริ ญศรี และโรงเรี ย นวัดศรี สโมสร อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุ มธานี ภาคเรี ย นที 2 ปี
การศึกษา 2550 โดยใช้เวลาเรี ยน 22 คาบ ซึ งผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนทังสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนด้านการอ่านจับใจความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนทีได้รับการสอนอ่าน
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จับใจความภาษาไทยด้วยเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลียด้านความเข้าใจในการอ่านจับใจความและมี
คะแนนเฉลียด้านความรับผิดชอบต่อวิชาภาษาไทย สู งกว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนอ่านจับใจความ
ภาษาไทยด้วยเทคนิค 4 MAT อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
พันทิพา ทับเทียง. (2550:บทคัดย่อ). “การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม และความคงทนในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4ทีได้รับการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กับการ
จัดการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)” ผลการวิจยั พบว่า 1)แผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรื องการวัด มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) ผลการเรี ยนรู ้เรื องการวัดของนักเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน 3)ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนเรี ยนด้วยความเต็มใจและมี
ความสุ ข ในการเรี ย น 4) ความสามารถในการคิ ด ของนัก เรี ย นอยู่ใ นระดับ ดี 5)หลัง การเรี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
ปราณี แพรอัตร์ (2553:บทคัดย่อ) “ผลการเรี ยนรู ้เรื องการวัดของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
3 ด้วยเทคนิ ค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย” กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ยนอนุ บาลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1)แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื องการวัด มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 2) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที .05 3)นักเรี ยนมีความคิดเห็นเกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และ4)นักเรี ยนมีความสามารถทางการคิดโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และ4)นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นรักษ์ความเป็ นไทยอยูใ่ นระดับดี
ธีรวัฒน์ ผิวขม (2554:บทคัดย่อ) “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก เรี ยนชั นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทพศิ ริ นทร์ ร่ มเกล้ า
กรุ งเทพมหานคร ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอร์” กลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2553 กรุ งเทพมหานคร จํานวน 80 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า 1)ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค จิกซอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยการเรี ยน
แบบ STAD สามารถเพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนได้ดีกว่า 2)ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที
จัดการเรี ยนรู ้ แบบ STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3)
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบจิกซอร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 4)ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค จิกซอร์ ไม่แตกต่างกัน 5)ความ
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ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบ STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และ6)ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบจิกซอร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
นันทชัย นวลสะอาด(2554:บทคัดย่อ) “ชุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื องตรี โกณมิติโดย
ใช้วิ ธีก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อ โดยใช้เทคนิ ค STAD สํา หรั บนัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 4” กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนปราโมชวิทยา เขตบางเขต กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า หลัง
การจัดกิจกรรม นักเรี ยนมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ในระดับร้อยละ 70 ขึนไปของนักเรี ยนทังหมดที
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านเนื อหาและเห็นด้วยกับการจัดการเรี ยน
การสอนในระดับมาก
วิ ช ชุ ต า ทิ ข ัน ติ (2554:บทคัด ย่ อ ) “การเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
3 ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดย
ใช้เทคนิ ค LT” ผลการวิจยั พบว่า 1)ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค LTแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD สามารถเพิม
ผลสัมฤทธิได้ดีกว่า 2)ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบ STAD หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3)ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ LTหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 4)ความสามารใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค
STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค LT ไม่แตกต่างกัน 5)ความสามารในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบ STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และ6)ความสา
มารในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้ LTหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
โดยสรุ ป การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD เป็ นการจัด
กิจกรรมทีสามารถพัฒนานักเรี ยนทังในด้านความรู ้ ทักษะและจิตพิสยั ได้ โดยจากการศึกษางานวิจยั
ต่ า ง ๆ พบว่ า นัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน ทังจากการทดสอบหลังเรี ยน และการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนกับการสอนแบบปกติ อีกทังยังสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรี ยนในด้านการอ่านจับ
ใจความได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD ยังเป็ นกิจกรรมที
ส่ ง เสริ มให้นัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นาทัก ษะในทํา งานร่ ว มกัน กับ เพื อนในกลุ่ ม ทํา ให้นัก เรี ย นมี ค วาม
รับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับเพือนในห้อง และรู ้จกั การแก้ไขปั ญหา
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ต่าง ๆ ที เกิ ดขึ นในระหว่างการทํางาน ทังยังเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที นักเรี ยนชื นชอบ
อีกด้วย
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับแนวคิดด้านจิตสาธารณะ
นันทวัฒน์ ชุนชี (2546: บทคัดย่อ) “การใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ผ่านสื อหนังสื อเล่มเล็ก
เชิงวรรณกรรม เพือพัฒนาจิ ตสาธารณะในนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที 2” ศึ กษาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสัญลักษณ์ผา่ นสื อหนังสื อเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศของนักเรี ยน
ทีมีต่อจิตสาธารณะและเปรี ยบเทียบจิตสาธารณะของนักเรี ยนกลุ่มทีได้รับตัวแบบสัญลักษณ์ผา่ นสื อ
หนังสื อเล่มเล็กเชิ งวรรณกรรม กับกลุ่มที ไม่ได้รับตัวแบบสัญลักษณ์ ผ่านสื อหนังสื อเล่มเล็กเชิ ง
วรรณกรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีปฏิสัมพันธ์กบั การ
ได้รับสัญลักษณ์ผา่ นสื อหนังสื อเล่มเล็ก นอกจากนี นักเรี ยนทีได้รับสัญลักษณ์ผ่านสื อหนังสื อเล่ม
เล็กเชิงวรรณกรรม มีจิตสาธารณะสู งกว่านักเรี ยนทีไม่ได้รับผ่านสื อหนังสื อเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม
และนักเรี ยนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรี ยนชาย
สุ นทรี จูงวงค์สุข (2548: บทคัดย่อ) “การใช้กระบวนการสิ งแวดล้อมศึกษาเพือสร้าง
เสริ มลั ก ษณะนิ สั ย จิ ตสาธารณะของนั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ กษาปี ที 1 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ศึกษาการใช้กระบวนการสิ งแวดล้อมในการสร้างลักษณะนิสัยจิตสาธารณะ
ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ปี การศึ ก ษา 2547 ซึ ง
กระบวนการสิ งแวดล้อมศึกษาสามารถเสริ มสร้างจิตสาธารณะในด้านความช่างสังเกต ไม่เห็นแก่ตวั
และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม นั ก เรี ยนมี ท ัก ษะการมี ส่ ว นร่ วมในกระบวนการทาง
สิ งแวดล้อมคือ ทักษะการมีอิทธิ พลต่อนโยบาย ทักษะการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหลักและผูจ้ ดั ทํานโยบาย
ทักษะการให้ความร่ วมมื อ ต่อรองประนี ประนอม การแสวงหาข้อตกลงร่ วมกันและทักษะการ
จัดการความขัดแย้ง
บุญทัน ภู บาล (2549: บทคัด ย่อ) “การใช้วีดิ ทศั น์ ละครหุ่ น เชิ ด เป็ นตัว แบบในการ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2” ศึกษาการเปลี ยนแปลงจิตสาธารณะของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนบ้านศรี แก้ว อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทีใช้วีดิทศั น์
ละครหุ่ นเชิดเป็ นตัวแบบในการพัฒนาจิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนทีได้รับการใช้วีดิ
ทัศน์ละคร หุ่ นเชิด มีการเปลียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะ เฉลียโดยรวม ก่อนใช้ ระหว่างใช้
และหลังใช้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .01 โดยมีแนวโน้มของคะแนนจิตสาธารณะ
เพิมขึนตลอดระยะเวลาในการทดลอง
ณัฐณิ ชากร ศรี บริ บูรณ์ (2550: บทคัดย่อ) “การพัฒนาโมเดลเชิ งสาเหตุของจิตอาสา
ของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
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พืนฐาน” ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสา ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยศึกษาองค์ประกอบและตัวชีวัดจิต
อาสาของนักเรี ยนตลอดจนสภาพและปั จจัยทีส่ งผลต่อจิ ตอาสา ผลการวิจยั สรุ ปว่า จิ ตอาสาของ
นักเรี ยนมี 3 ประการ ประกอบด้วย การช่ วยเหลือผูอ้ ืน การเสี ยสละต่อสังคม และความมุ่งมัน
พัฒนา นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลียคะแนน จิ ตอาสาอยู่ในระดับปานกลาง และ
ปั จจัยทีส่ งผลต่อจิตอาสาของนักเรี ยนมี 6 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านนักเรี ยน โรงเรี ยน/ครู ครอบครัว
เพือน สังคม/มวลชน และสื อมวลชน
อัญชลี ยิงรักพันธุ์ (2550: บทคัดย่อ) การใช้สถานการณ์จาํ ลองผสานกับเทคนิ คการ
ประเมินผลจากสภาพจริ งเพือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5” ศึกษาผลการ
พัฒนาจิ ตสาธารณะของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 โรงเรี ยนราชบพิธ เขตพระนคร จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 40 คน ทีเกิดจากการใช้สถานการณ์จาํ ลองผสานเทคนิ คการประเมินผล
จากสภาพจริ ง ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนชัน ประถมศึกษาปี ที 5 ทีได้รับการใช้สถานการณ์จาํ ลอง
ผสานกับเทคนิ คการประเมินผลจากสภาพจริ ง มีการเปลียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลีย
โดยรวม ก่อนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห์ สู งขึน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 ตามลําดับ และนักเรี ยนทีได้รับการใช้สถานการณ์จาํ ลองผสานกับเทคนิ คการประเมินผล
จากสภาพจริ ง มีการเปลียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลียโดยแยกตามรายองค์ประกอบของ
จิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ ก่อนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห์ สู งขึนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01ตามลําดับในองค์ประกอบที 3 คือด้านการเคารพสิ ทธิในการใช้ของ
ส่ วนรวมทีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ส่ วนองค์ประกอบที 1 คือด้านการหลีกเลียงการใช้หรื อการ
กระทําทีจะทําให้เกิดความชํารุ ดเสี ยหายต่อสมบัติของส่ วนรวม และองค์ประกอบที 2 ด้านการถือ
เป็ นหน้าทีทีจะมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาของส่ วนรวมทีไม่เปลียนแปลง
สุ คนธรส หุ ตะวัฒนะ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ด้วยเทคนิ คเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ ตูน ร่ วมกับการชี แนะทางวาจา ซึ งผลการทดลองปรากฏว่า
นักเรี ยนทีได้รับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิ คเสนอตัวแบบผ่านภาพ
การ์ ตู น ร่ ว มกับ การชี แนะทางวาจา มี จิ ตสาธารณะสู ง กว่ านัก เรี ย นที ไม่ ไ ด้ใ ช้โ ปรแกรมพัฒ นา
จิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่ วมกับการชีแนะทางวาจา
จําเนียร เล็กสุ มา (2552:บทคัดย่อ) “การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจาก
นิ ทานส่ งเสริ มคุณธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิ คการสร้าง
แผนที ความคิ ด ” พัฒ นาความสามรถในการอ่ า นจับ ใจความ จากนิ ท านส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที2 โรงเรี ยนวัดทัพยายท้าว จังหวัดนครปฐม โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
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เทคนิคการสร้างแผนทีความคิด ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยน
ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .01 โดยคะแนนเฉลียของนักเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน
โกวิ ท ย์ พงษ์ภ ัก ดี (2553: บทคัด ย่อ) “การใช้โ ปรแกรมฝึ กการคิ ด แบบโยนิ โ ส
มนสิ การ เพือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3” ศึกษาผลการเปรี ยบเทียบจิต
สาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาลกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552 ทีเข้าร่ วมโปรแกรมฝึ กคิดแบบโยนิโสมนสิ การ เพือพัฒนาจิตสาธารณะ กับนักเรี ยน
ทีไม่ได้ร่วมโปรแกรมฝึ กคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ เพือพัฒนาจิตสาธารณะ จํานวน 20 คน ผลการวิ
จับปรากฏว่า นักเรี ยนทีร่ วมโปรแกรมฝึ กคิดแบบการพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิ โสมนสิ การ) เพือ
พัฒนา
จิตสาธารณะ มีคะแนนจิตสาธารณะสู งกว่านักเรี ยนทีไม่ได้ร่วมโปรแกรมฝึ กคิดแบบ
โยนิ โสมนสิ การ เพือพัฒนาจิตสาธารณะ และนักเรี ยนทีร่ วมโปรแกรมฝึ กคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
เพือพัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนนด้านจิตสาธารณะหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที .05
จากเอกสารและงานวิจยั ในประเทศเรื องจิตสาธารณะ สามารถสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมจิต
สาธารณะสามารถพัฒนาควบคู่กบั การจัดการเรี ยนรู ้ เทคนิ คต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยการพัฒนา
คุณลักษณะจิตสาธารณะสามารถจะปลูกฝังให้เกิดขึนกับนักเรี ยนได้หลายทาง เช่น พัฒนาโดยใช้
สถานการณ์จาํ ลอง หรื อใช้สัญลักษณ์ รวมทังการใช้นิทานและวรรณกรรม และเมือนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาจิตสาธารณะควบคู่กบั การเรี ยนการสอน จะมีคุณลักษณะจิตสาธารณะและผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีไม่ได้รับการพัฒนาจิตสาธารณะ
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6.2.งานวิจัยต่ างประเทศ
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
Bejarono (1987: 62-77) ได้ทาํ การศึกษาวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือในกลุ่มเล็ก ใน
ห้องเรี ยนทีเรี ยนภาษา ทดลองกับนักเรี ยนระดับ 7 จํานวน 665 คน โดยใช้วิธีการเรี ยน 2 แบบ คือ
การเรี ยนแบบร่ วมมือกันในกลุ่มเล็ก STAD กับการเรี ยนทังชัน สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทีเรี ยนด้วยวิธีแบบร่ วมมือกันในกลุ่มเล็ก STAD มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สู งกว่ากลุ่มทีเรี ยนแบบทังชันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
Armstrong (1998: 405-A) ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือใน
การจัดกลุ่ มนัก เรี ย น โดยยึดหลัก เกณฑ์ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเป็ นที ม (STAD) โดยศึ กษากับ
นัก เรี ยนที เรี ย นอยู่ในเกรด 12 จํานวน 47 คน ที ได้รับการสอนแบบปกติ กับการสอนแบบกลุ่ ม
ร่ วมมือ พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ทงสองแบบนั
ั
นนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไม่ต่างกัน แต่จาก
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การสอบถามครู ผูส้ อนพบว่า การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ช่ ว ยให้นัก เรี ย นเรี ย นรู ้ แ ละสนุ ก สนานกับ
การเรี ยนมากจึงควรนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
Chung (1999: 25) ได้ทาํ การศึกษาเรื องการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ในนักเรี ยนทีเรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองในห้องเรี ยนทัว ๆ ไป ซึ งเก็บข้อมูลจากนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาใน
โรงเรี ยนแห่ งหนึ ง จากการสัมภาษณ์ครู จํานวน 8 คน นักเรี ยนทีเรี ยนในห้องเรี ยนทัวไป จํานวน
12 คน โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก มีการสังเกตและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีของ
ดิวอี ในเรื องการปฏิสัมพันธ์ของวีโกสกีในการใช้ภาษาเป็ นเครื องมือเบืองต้น พบว่าการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือทําให้นักเรี ยนทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองมีความรู ้ทางวิชาการสู งขึน ด้านสังคม
เพิมขึนและทักษะทางภาษาอังกฤษสูงขึน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค
STAD ในต่างประเทศนันพบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD เป็ นกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ทีสามารถพัฒนานักเรี ยนได้ทงในด้
ั
านวิชาการ ด้า นสังคม และทักษะทางภาษาเป็ น
กิจกรรมทีนักเรี ยนทีเรี ยนชืนชอบ และมีความสุ ขกับการเรี ยน และสามรถพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทํา งานกลุ่ มควบคู่ กับความรั บผิด ชอบได้อีก ด้ว ย แต่ การวิจ ัยด้ว ยเทคนิ ค STAD ร่ ว มกับการวัด
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะนันยังไม่มีการวิจยั ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษา เกียวกับการพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ ด้า นการอ่ า นจับ ใจความ การวัด คุ ณ ลัก ษณะด้า นจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับแนวคิดด้านจิตสาธารณะ
Akkar (2003: 2141) ได้ทาํ การศึกษาจิตสํานึ กสาธารณะของคนนิ วคาสเทิลสห
ราชอาณาจักรอังกฤษในช่วง 10 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2533-2543 จากการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม
การเมือง เศรษฐกิจของคนนิวคาสเทิล พบว่า มีการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะด้วยการเปิ ดให้มีพืนที
สาธารณะ หรื อเวทีสําหรั บคนในชุ มชนมีส่วนร่ วมทุกขันตอน ดังนี 1) การวางแผนและ
การออกแบบกิจกรรม 2) การลงมือปฏิบตั ิ 3) การจัดการและดูแลรักษา และ 4) การใช้ส่วนต่าง ๆ
ด้วยความเคารพปฏิบตั ิกฎเกณฑ์ และยังพบว่าภายใต้ความเป็ นโลกาภิวตั น์มีผลให้พืนทีสาธารณะ
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
Shinichi (2007: 3217-A) ได้ทาํ การศึกษาจิตสํานึกสาธารณะและการนําความรู ้เข้าไป
ใช้ในชุมชน กรณี ศึกษาการใช้พืนทีสาธารณะในชนบทไทย พบว่า การขาดจิตสํานึกสาธารณะเป็ น
สาเหตุหนึ งของปั ญหาชี วิตประจําวันของคนในสังคมชนบทไทย พฤติกรรมความร่ วมมือและ
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ปฏิสัมพันธ์ประจําวันของคนในสังคมจะเกิดขึนเมือความรู ้ทีนําไปใช้ในชุมชนมีเหตุผลสอดคล้อง
กับวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และความต้องการปัจจุบนั ของเขา
จากงานวิจยั ทีเกียวกับจิตสาธารณะในต่างประเทศพบว่าพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ
นันสามารถพัฒนาไปได้ทงโดยการใช้
ั
กระบวนการแบบเป็ นขันตอนหรื อใช้จารี ตประเพณี
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีจุดประสงค์เพือ
พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ ใจความ และคุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะ ของนั ก เรี ยน ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิ ศวิทยาคม รัชมังคลาภิ เษก ทีจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิค STAD โดยวิธีดาํ เนินการวิจยั ซึงกําหนดสาระสําคัญดังมีรายละเอียดต่อไปนี
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ขันเตรียมการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้วิจยั ในครั งนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิ ศ
วิ ท ยาคม รั ช มัง คลาภิ เ ษก เขตบางบอน สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 6 ห้องเรี ยน จํานวน 210 คน ซึงจัดชันเรี ยน
แบบคละความสามารถของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/2 โรงเรี ยนนวลนรดิศ
วิทยาคม รั ชมังคลาภิ เ ษก แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ย นที 2
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 27 คนทีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102) ระดับชันมัธยม
ศึกษาปี ที 2
2. คุณลักษณะจิตสาธารณะ
ระยะเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการดําเนินการอยูใ่ นระหว่างภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555
54

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเครื องมือมีรายละเอียดดังนี
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องการอ่านจับใจความสําคัญ วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษา
ปี ที 2 เทคนิค STAD ทีมีเนื อหาส่ งเสริ มคุณลักษณะเรื องจิตสาธารณะ รวมทังสิ น 5 แผน ๆ ละ 50
นาที ประกอบด้วยขันตอนดังนี
1.1 ขันการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.2 ขันการสอนความรู ้ใหม่
1.3 ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา
1.4 ขันกิจกรรมกลุ่มย่อย
1.5 ขันทดสอบ
1.6 ขันสรุ ปและประเมินผล
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ น
แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 20 ข้อ
3. แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 หลังได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ
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การสร้ างและการหาประสิ ทธิภาพของเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนี ได้แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน ซึ งมีขนตอน
ั
ดังต่อไปนี
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
การศึ กษาขันพืนฐาน วิถีปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง พุทธศักราช 51 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 (ช่วงชันที 2)
2. ศึกษารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD จากเอกสาร
และงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือเป็ นแนวทางในการสอนอ่ านจับใจความวิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท
21102)
3. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาสื อทีมีเนื อหาส่ งเสริ มคุณลักษณะเรื องจิต
สาธารณะ ซึงประกอบด้วย
3.1 สาระสําคัญ
3.2 ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง/จุดประสงค์
3.3 คุณลักษณะทีต้องการพัฒนา/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.4 สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD

ซึ งมี ขนตอน
ั

ดังต่อไปนี
3.4.1 ขันการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
3.4.2 ขันการสอนความรู ้ใหม่
3.4.3 ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา
3.4.4 ขันกิจกรรมกลุ่มย่อย
3.4.5 ขันทดสอบ
3.4.6 ขันสรุ ปและประเมินผล
3.5 สื อการเรี ยนการสอน
3.6 การวัดผลและการประเมินผล
4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบภาษา
ตลอดจนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ต่อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนือหา ด้านภาษา ด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านวิธีสอน แล้วหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของเครื องมือวิจยั (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของเนื อหาและตัวชี วัดชันปี ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์กาํ หนด
ความคิดเห็นของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี
1 แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
0 ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
-1 แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั แผนการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ น
ระดับ .66 -1 แสดงว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (รายละเอียด
ดังตารางที 6 ในภาคผนวก หน้า 84)
6. ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดยได้ปรับแก้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และเนือหาในใบความรู ้และ
ใบงานให้มีความเหมาะสม
7. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2/4 ปี การศึกษา 2555 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และได้ปรับปรุ งระยะเวลาในการจัด
กิ จกรรมโดยลดเวลาในการสอนเนื อหาให้กระชับมากขึน และเพิมเวลาในการทํากิ จกรรมของ
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นักเรี ยน รวมถึงปรับแก้เนื อหาของบทอ่านให้สือความถึงพฤติกรรมของผูม้ ีมีจิตสาธารณะทีชัดเจน
ขึน
8. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิ ค STAD
ไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความ ใช้เป็ นแบบประเมินผลก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ซึงผูว้ ิจยั ได้สร้างขึน โดยมีขนตอนและการหาประสิ
ั
ทธิภาพเครื องมือ ดังนี
. ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนข้อสอบวิชาภาษาไทย และหนังสื อ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง
. จัดทําตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
3. สร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื อง การอ่านจับใจความสําคัญ แบบ
ปรนัยชนิด ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
4. นําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื อง การอ่านจับใจความ เสนออาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบภาษา
5. นําแบบทดสอบเสนอผูเ้ ชี ยวชาญด้า นความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหา พิจ ารณาความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แล้ว นําแบบทดสอบทีได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญทัง
3 ท่าน มาคํานวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับตัวชี วัดชันปี ทีกําหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา โดยใช้เกณฑ์กาํ หนด
ความคิดเห็นดังนี
1 แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับตัวชีวัด
0 ไม่แน่ใจว่าคําถามนันสอดคล้องกับตัวชีวัดหรื อไม่
-1 แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับตัวชีวัด
ได้แบบทดสอบทีมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .66 -1 แสดงว่าแบบทดสอบที
สร้างขึนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (รายละเอียดดังตารางที 7 ในภาคผนวกหน้า
86)
6. คัดเลือกข้อสอบทีมีค่า IOC ตังแต่ . - .00 จํานวน 40 ข้อไปทดลอง (Try Out)
เพือหาประสิ ทธิ ภาพของเครื องมือกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนนวลนรดิ ศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก กรุ งเทพมหานคร
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7. นํากระดาษคําตอบทีได้จากการทดลองสอบมาตรวจให้คะแนน โดยถื อเกณฑ์ดงั นี
ให้คะแนนข้อทีถูก ข้อละ คะแนน ข้อทีผิด ข้อทีไม่ได้ทาํ และข้อที ตอบมากกว่า คําตอบ ให้
คะแนน
8. นําผลการตรวจคะแนนของแบบประเมินมาหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอํานาจ
จําแนก (r) เป็ นรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-The Fah)
โดยเลือกข้อสอบทีมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง .20-.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ทีมีค่าตังแต่
.20 ขึนไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
: 217-218) ซึ งได้ค่าความเชื อมัน (p) อยู่
ระหว่าง.25 -.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง .21 -.63 และค่าความเชือมันของข้อสอบทังฉบับ
เท่ากับ .72 (รายละเอียดดังตารางที 8 ในภาคผนวกหน้า 89)
9. คัดเลือกแบบทดสอบจากข้อ 8 ทีมีค่าความยากง่ าย (p) ตังแต่.20-.80 ขึนไป และ
อํานาจจําแนก (r) ตังแต่ .20 ขึนไป จํานวน 2 ข้อ เพือนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
การสร้ างแบบวัด คุ ณ ลักษณะจิ ตสาธารณะ มี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่า
ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้าง โดยมีลาํ ดับขันตอนดังนี
1. ศึกษาหลักการสร้างและวิเคราะห์เครื องมือทีใช้ในการวิจยั จากเอกสารและงานวิจยั
ทีเกียวข้อง
2. สร้ า งแบบวัด คุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 2 โดยยึดหลักการสร้างของลิเคอร์ท (Likert) ซึงเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า ระดับ
คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด จํานวน ข้อ
3. นํ า แบบวัด คุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะที สร้ า งขึ น เสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เพือพิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข โดย
ได้ปรับปรุ งเนือหาข้อคําถามให้มีความกระชับและชัดเจนขึน
4. นําแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว จํานวน 30 ข้อ เสนอต่อ
ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน ท่ านเพือหาค่าความสอดคล้องกับจุ ดประสงค์ (IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับโครงสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของโรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก ทีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้เกณฑ์กาํ หนดความคิดเห็นดังนี
1 แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
0 ไม่แน่ใจว่าคําถามนันสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรหรื อไม่
-1 แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
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ได้แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะทีมีค่าความสอดคล้องอยูใ่ นระดับ .66-1 (รายละเอียดดังตารางที
9 ในภาคผนวก ในหน้า 90)
5. นําแบบวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะทีได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญทีมีค่า
IOC ตังแต่ . ขึนไปทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/4 จํานวน 30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ดงั นี
มากทีสุ ด ให้ คะแนน
มาก
ให้ คะแนน
ปานกลาง ให้ คะแนน
น้อย
ให้ คะแนน
น้อยทีสุ ด ให้ คะแนน
นําแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะจากข้อ 5 มาตรวจให้คะแนนแล้วคํานวณหาค่า
ความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า สัมประสิ ทธิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ .809
6. นําแบบวัดคุณลักษณะจิ ตสาธารณะทีมีคุณภาพ จํานวน 20 ข้อ ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
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การดําเนินการวิจัย
. แผนการวิจยั
ในการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi-Experimental Research)
ผูว้ ิจยั ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design
E

T1

X

T2

สัญลักษณ์ทีใช้ในแบบแผนการทดลอง
เมือ E แทน กลุ่มทดลอง
X แทน การทดลองโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค STAD
T1 แทน การทดสอบก่อนทําการทดลอง (Pretest)
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
ภาพที 2 แสดงแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design
2. ดําเนินการวิจยั

ผูว้ ิ จ ัย ได้ทาํ การวิ จัย ในภาคเรี ย นที 2 ปี การศึ ก ษา 55 ซึ งดํา เนิ น การเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างทีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จํานวน 6 ห้องเรี ยน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2/2 จํานวน 27 คน และดําเนินการตามขันตอนดังนี
2.1 ก่อนการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) และวัดคุณลักษณะ
ด้านจิตสาธารณะ กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลังเรี ยนและแบบวัด
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ เมือทําการทดสอบแล้ว นํามาตรวจให้คะแนนพร้อมทังบันทึกผลไว้
2.2 การดําเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการจัดกิจกรรม การ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื องการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102) ใช้
ระยะเวลาในการทดลองเป็ นเวลา 12 คาบ ๆ ละ นาที ทําการสอนทุกวัน สัปดาห์ละ 3 คาบ เป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้คาบเวลาเรี ยนตามปกติ
2.3 หลังการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง และวัด
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ เมือทําการทดสอบแล้วนํามาตรวจให้คะแนนพร้อมทังบันทึกผลไว้
2.4 นําผลทีได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) และ
คะแนนคุณลักษณะ ก่อนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางการสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและค่ าสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนแบบทดสอบ และการวัด คุ ณ ลัก ษณะ
จิตสาธารณะก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ t-test แบบ
Dependent
ค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. สถิติพืนฐาน
. คะแนนเฉลีย (Mean) คํานวณจากสู ตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, : 73)
&

เมือ

¦&
1

แทน คะแนนเฉลีย
¦X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
N แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่ม
&

. ความแปรปรวนของคะแนน (Variance) คํานวณจากสู ตร (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, : 76)
S

เมือ

2

1 ¦ & 2  (¦ &) 2
1( 1  1)

S2

เป็ นความแปรปรวนของคะแนน
6&
เป็ นผลรวมของคะแนนทังหมด
6&2
เป็ นผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
N
เป็ นจํานวนนักเรี ยนในกลุ่ม
N-1 เป็ นจํานวนตัวแปรอิสระ (Degree of Freedom)
X
เป็ นคะแนนแต่ละตัว
2. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. หาดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ สอบกับ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้ ใ น
แบบทดสอบโดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, : 119)
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ΣR
1

เมือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
¦R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใช้
ทฤษฎีของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-The Fan) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, : 217- 218)
2.3 หาค่าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน คํานวณจากสู ตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formula 20) (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ, : 197-198)
เมือ rtt แทน ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ
n แทน จํานวนข้อของแบบทดสอบ
p แทน สัดส่ วนของผูท้ าํ ได้ในข้อหนึง ๆ นันคือสัดส่ วนของคน
ทําถูกกับคนทังหมด
p แทน สัดส่ วนของผูท้ าํ ผิดในข้อหนึง ๆ หรื อ คือ -p
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื องมือฉบับนัน

. หาค่าความเชื อมันของแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย โดยวิธีสัมประสิ ทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้สูตรดังนี (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ, : 200)
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แทน
ค่าสัมประสิ ทธิของความเชือมัน
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D

St2
St2

แทน คะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้อ
แทน คะแนนความแปรปรวนเครื องมือนันทังฉบับ

. สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
. ทดสอบค่า t (t-test) แบบ Dependent โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
t

เมือ t
D
N

: 165)

6D
N6D 2  (6D)
N -1

2

แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
แทน ผลต่างของคะแนนในแต่ละคู่
แทน จํานวนคู่
6D แทน ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
6D 2 แทน ผลรวมของผลต่างกําลังสองของคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
(6D) 2 แทน ยกกําลังสองของผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรี ยน

ตารางที 3 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการวิจยั

กลุ่มตัวอย่าง

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ
ทางการอ่านจับใจความ
วิชาภาษาไทย ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค
STAD
2. ศึกษาคุณลักษณะจิ ต
สาธารณะของนักเรี ย น
ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 2
ก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
ด้วย เทคนิค STAD

. ชีแจงนักเรี ยนให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือด้วย เทคนิค STAD
2. ให้นกั เรี ยนทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แ บ บ วั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
จิตสาธารณะ
3. ทดลองสอนการอ่าน
จั บ ใจความด้ ว ยวิ ธี สอน
แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้
เทคนิค STAD กับนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการอ่านจับใจความ
ด้วยแบบทดสอบหลัง
การเรี ยนรู้และประเมินผล
การเรี ยนรู้
4. วัดคุณลักษณะ
จิตสาธารณะของ
นักเรี ยนหลังการจัด
การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
ด้วย เทคนิค STAD

นักเรี ยนระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2/2
โรงเรี ยนนวลนรดิศ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2555

เครื องมือ/
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. แผนการจัด
การเรี ยนรู้ เรื องการอ่าน
จับใจความ วิชา
ภาษาไทยพืนฐาน
(ท21102) ระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โดย
จัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือด้วย เทคนิค
STAD จํานวน 5 แผน
(12 คาบ)
2. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
เรื องการอ่านจับใจความ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จํานวน 20 ข้อ
3. แบบวัดคุณลักษณะ
จิตสาธารณะ
หลังจากได้รับการสอน
แบบร่ วมมือเทคนิค
STAD จํานวน 20 ข้อ
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าสถิติพืนฐาน
คือ คะแนนเฉลีย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และทดสอบค่า t (t-test)
แบบ Dependent

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื อง “การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ ใจความและคุ ณ ลัก ษณะ
จิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD (Student Teams Achievement Divisions)” ผูว้ ิจยั นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ผลสั มฤทธิทางการอ่ านจับใจความของนักเรี ยนชั นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก่ อนและ
หลังเรียน
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ที
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD มีรายละเอียดดังตารางที 4
ตารางที 4 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก่อนและหลังเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
27
27

&

9.11
16.70

S.D.
4.31
2.77

t
-7.61*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . 5

จากตารางที 4 พบว่า นักเรี ยนทีได้เรี ยนวิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท22102) เรื องการอ่าน
จับ ใจความสํา คัญ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 โรงเรี ย นนวลนรดิ ศวิ ท ยาคม รั ช มัง คลาภิ เ ษก ที จัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยน ( & = 16.07,S.D. =
2.77)สู งกว่าก่อนเรี ยน( & = 9.11,S.D. = 4.31)อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตาม
สมมุติฐานทีตังไว้

4

ตอนที2 ผลการศึ กษาคุ ณลักษณะจิตสาธารณะของนั กเรี ยน ชั นมัธยมศึ กษาปี ที 2 ทีจัดการ
เรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ก่อน-หลังเรียน
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD มีรายละเอียดดังตารางที 5
ตารางที 5 เปรี ยบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนทีเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)
ก่อน และหลังการเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
27
27

&

3.74
4.45

S.D.
0.29
0.34

T
-7.95*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . 5

จากตารางที 5 พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
ทีมีเนือหาส่ งเสริ มคุณลักษณะจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังเรี ยน ( & = 4.45,S.D. =
0.34)สู งกว่าก่อนเรี ยน( & = 3.74,S.D. = 0.29) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานทีตังไว้

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื อง “การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ ใจความและคุ ณ ลัก ษณะ
จิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ” เป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi-Experimental Research)
มีจุดประสงค์เพือศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการอ่ านจับใจความ และคุณลักษณะจิ ตสาธารณะ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ ด้วยเทคนิ ค STAD ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ เนื อหาสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีนํามาสร้างเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการอ่านจับ
ใจความ
สรุ ปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื องทีอ่านทีสอดแทรกแนวคิดเรื องจิตสาธารณะ
ประกอบด้วย 1) การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน 2) การเข้าร่ วมในเรื องของส่ วนรวมที
เป็ นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และ 3) การกระทําทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและส่ วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิ ค STAD เรื องการอ่านจับใจความทีมีเนื อหาส่ งเสริ มคุณลักษณะเรื อง จิตสาธารณะ 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จํานวน 20 ข้อ และ 3)
แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
จํานวน 20 ข้อ
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดลองเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 คาบ รวมทังสิ น 12 คาบ โดยใช้
เวลาในการจัด กาเรี ย นรู ้ ป กติ และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทดสอบสมมุ ติ ฐ านของการวิ จ ัย กล่ า วคื อ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย และวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/2โรงเรี ยนนวลนรดิ ศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปี การศึกษา 2555 ที
จัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test
dependent) และนําไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
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สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความของนักเรี ยน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง
การอ่านจับใจความสําคัญ ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อภิม
ปรายผล
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส จยั ทีพบว่า ผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ ของนักเรียนทีได้รับ
. จากผลการวิ

การจัดการเรี ยนรู ้แบบแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ก่อนและลังการทดลอง ปรากฏว่าผลของ
คะแนนก่อนและหลังเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . 5 โดยผลของคะแนนหลังการ
ทดลอง สูงกว่าการทดลอง ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที ทีตังไว้
ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าวิธีการสอนอ่านจับใจความ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD การจัดการเรี ยนรู ้ทีมีลกั ษณะเด่นด้วยขันตอนการจัดกิจกรรม ตังแต่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที1 จนถึงแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุดท้าย นักเรี ยนมีพฒั นาการทังทางด้านการ
อ่านจับใจความได้ดีขึน เนื องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD มี
กิ จกรรมให้นักเรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิ เริ มจาก จากครู เป็ นผูแ้ นะนํา และนักเรี ยนฝึ กทําด้วยตนเอง
จากนันนักเรี ยนร่ วมทํางานร่ วมกันกับเพือนเป็ นกลุ่ม จนทําให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้ ทําให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจในบทเรี ยนและมีผลการเรี ยนดีขึน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิริยา ปี ทอง (2552: บทคัดย่อ) ทีพบว่า นักเรี ยนทีเรี ยน
ด้วยการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้านการอ่านจับใจความหลังเรี ยน
สู งกว่าก่ อนเรี ย น และนักเรี ยนที ได้รับการสอนอ่ า นจับใจความภาษาไทยด้วยเทคนิ ค STAD มี
คะแนนเฉลียด้านความเข้าใจในการอ่านจับใจความและมีคะแนนเฉลียด้านความรับผิดชอบต่อวิชา
ภาษาไทย สู งกว่าก่อนเรี ยน ในงานวิจยั ของนันทชัย นวลสะอาด(2554:บทคัดย่อ) ทีพบว่า หลังการ
จัด กิ จกรรมการสอนแบบ STAD นักเรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 4 มี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื อง
อัตราส่ วนตรี โกณมิติ วิชาคณิ ตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ในระดับร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจในด้าน
เนื อหารวมทังเห็ น ด้ว ยกับ การจัด การเรี ย นการสอนในระดับ มาก
อี ก ทังวิ ช ชุ ต า ทิ ข ัน ติ
(2554:บทคัดย่อ) พบว่าผลฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้

แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนรวมทังนักเรี ยนมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดีขึนและบุณยภัทร สมเพชร (2554: บทคัดย่อ) ทีพบว่านักเรี ยนที
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ STAD มีผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความสําคัญสู งกว่าก่อนเรี ยน
นอกจากนี การทีครู แจ้งผลคะแนนให้นักเรี ยนทราบเป็ นระยะทําให้นักเรี ยนสามารถ
พัฒนาทักษะในการอ่านได้อย่างดี สอดคล้องกับกรรณิ การ์ พวงเกษม ( : 37)ได้กล่าวถึง การ
ตรวจผลของการทํา กิ จ กรรมของนัก เรี ย นโดยเร็ ว และแจ้ง ผลการเรี ย นให้นัก เรี ย นทราบอย่า ง
สมําเสมอ จะช่วยให้นกั เรี ยนเห็นข้อดีและข้อด้อยของตนเอง ย่อมเกิดกําลังใจทีจะแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของตน ทําให้เกิดความภูมิใจว่านักเรี ยนมีส่วนค้นพบข้อถูกต้องและข้อทีผิดด้วยตนเอง ซึ งตรงกับ
ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาของ Thorndike ในเรื อง “กฎแห่ งผล” (Law of Effect) ทีกล่าวว่า ผลแห่ ง
ปฏิกิริยาตอบสนองใดเป็ นทีพอใจบุคคลย่อมกระทํากิ จกรรมนันอีก แต่ผลของปฏิกิริยาไม่เป็ นที
พอใจ บุคคลจะหลีกเลียงไม่ทาํ ปฏิกิริยานันซําอีก ดังนัน การรู ้ผลของการทํากิจกรรมหรื อผลการ
เรี ยนจึงเป็ นแรงเสริ ม (Reinforcement) ให้นกั เรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ยังเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นผลสําเร็ จของกลุ่ม โดยมีขนตอนการสอน
ั
6 ขัน ทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทํา
กิจกรรมกลุ่มใช้กระบวนการกลุ่ม โดยให้นักเรี ยนในกลุ่มช่วยเหลือและทํากิ จกรรมร่ วมกัน เป็ น
เครื องมือใน การตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจร่ วมกันในกลุ่มย่อย รวมทังขยายความรู ้ความเข้าใจ
ของตนเอง ให้กว้างขึน ซึ งจะช่ วยให้นักเรี ยนได้แบ่งปั นความรู ้ความเข้าใจของตนแก่ผอู ้ ืนและ
ได้รับประโยชน์จากความรู ้ความเข้าใจของผูอ้ ืนไปพร้อม ๆ กันทําให้เกิดการถ่ายโอนความรู ้ในกลุ่ม
ของนักเรี ยน นักเรี ยนที มี ความรู ้ ความเข้าใจในบทเรี ยนจะคอยช่ วยเหลื อเพือนในกลุ่มโดยการ
แนะนํา ส่ วนนักเรี ยนทีไม่เข้าใจในบทเรี ยนจะพยายามทําความเข้าใจและพัฒนาตนเองเพือให้กลุ่ม
บรรลุเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับพันทิพา ทับเทียง(2550:102) ทีกล่าวว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาํ ศักยภาพของตนเองมาสร้างงานของ
กลุ่ม ทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองรู ้จกั แก้ปัญหา ฝึ กความรับผิดชอบ รู ้จกั ช่วยเหลือ ร่ วมแสดง
ความคิ ด เห็ น มี ส่ ว นร่ ว มในการทํา งานกลุ่ ม รวมทังยอมรั บ ฟั ง ความเห็ น ของกลุ่ ม เพื อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ในระหว่า งการวิ จัย ผูว้ ิ จัย สั ง เกตว่า นัก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อร้ น และให้ค วาม
ร่ วมมือในการทํากิจกรรม การเรี ยนการสอนทังนี อาจพิจารณาได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิ ค STAD มีรูปแบบการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานร่ วมกับเพือน ร่ วมคิด
และแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่ วมในการทํางาน ทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําให้นกั เรี ยน
มีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ ปราณี แพรอัตร์ (2553:117)ทีกล่าวว่านักเรี ยนชื นชอบการ
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เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพราะว่านักเรี ยนได้ร่วมทํางานด้วยกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีซึงกัน
และกันระหว่างกลุ่มและชืนชอบต่อการเรี ยน
2. นัก เรี ย นที ได้รั บ การสอนอ่ า นจับ ใจความ โดยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD มีคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 5 ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการสอนโดยการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีนักเรี ยนจะต้องร่ วมมือกัน
เพือให้กลุ่มบรรลุถึงเป้ าหมายของกิจกรรม นักเรี ยนทีมีความเข้าใจในบทเรี ยนมีบทบาท และให้
ความช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม โดยการแนะนํา สร้ างสรรค์ เอาใจใส่ เ พือนสมาชิ ก ในกลุ่ มเป็ น
รายบุ คคล รวมทังควบคุ มการทํางานกลุ่ มให้สําเร็ จลุ ล่วง และเป็ นตัว แบบที ดี ซึงกันและกันให้
สมาชิกในกลุ่มได้เห็นและปฏิบตั ิตาม สอดคล้องกับ วิชชุตา อ้วนศรี เมือง (2554:75) ทีกล่าวว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างอิสระ ภายใต้
ข้อตกลงของกลุ่ม มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ คะแนนของตนเองมีผลต่อกลุ่ม จึงกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ ร่ วมมือร่ วมใจกันเพือเป้ าหมายความสําเร็ จของกลุ่ม
นอกจากนี การใช้สือสอนอ่านจับใจความทีมีเนื อหาส่ งเสริ มคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ก็เป็ นส่ วนสําคัญอีกประการหนึงทีทําให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะทีดี
ขึน เพราะการใช้สือสอนอ่านจับใจความ จะเป็ นแบบอย่างให้แก่นกั เรี ยน กล่าวคือ นักเรี ยนจะซึ ม
ซับพฤติกรรม และผลของพฤติกรรมต่างๆทีเกิดขึนในสื อทีใช้สอน ทําให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์
ได้วา่ พฤติกรรมอย่างไรทีส่ งผลดีพฤติกรรมอย่างไรทีส่ งผลเสี ยต่อตนเองและต่อผูอ้ ืน สอดคล้องกับ
นันทวัฒน์ ชุ นชี (2546: บทคัดย่อ) ที ศึกษาการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการได้รับสัญลักษณ์ ผ่านสื อ
หนังสื อเล่มเล็กเชิ งวรรณกรรมปรากฏว่านักเรี ยนที ได้รับสัญลักษณ์ ผ่านสื อหนังสื อเล่มเล็กเชิ ง
วรรณกรรม มีจิตสาธารณะสู งกว่านักเรี ยนทีไม่ได้รับผ่านสื อหนังสื อเล่มเล็กเชิ งวรรณกรรม และ
บุญทัน ภูบาล (2549: บทคัดย่อ) ทีศึกษาการเปลียนแปลงจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 2 โรงเรี ยนบ้านศรี แก้ว อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทีใช้วีดิทศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบใน
การพัฒนาจิตสาธารณะ ปรากฏว่านักเรี ยนทีได้รับชมวีดิทศั น์ละครหุ่ นเชิด มีแนวโน้มของคะแนน
จิตสาธารณะเพิมขึนตลอดระยะเวลาในการทดลอง โดยตัวแบบมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมจิต
สาธารณะ นอกจากนี สอดคล้องกับสุ คนธรส หุ ตะวัฒนะ (2550: บทคัดย่อ) ทีพบว่านักเรี ยนทีได้รับ
การพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิ คเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ ตูนร่ วมกับ
การชี แนะทางวาจา มีจิตสาธารณะสู งกว่านักเรี ยนทีไม่ได้ใช้โปรแกรมพัฒนาจิ ตสาธารณะด้วย
เทคนิ คเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ ตูนร่ วมกับการชี แนะทางวาจา และงานของจําเนี ยร เล็กสุ มา
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(2552:บทคัดย่อ) ที พัฒนาความสามรถในการอ่ านจับใจความ จากนิ ทานส่ งเสริ มคุ ณธรรมของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที2 โรงเรี ยนวัดทัพยายท้าว จังหวัดนครปฐม โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
เทคนิคการสร้างแผนทีความคิด ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยน
ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .01 โดยคะแนนเฉลียของนักเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน
สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค SATD เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที
มี กระบวนการเหมาะสมต่ อการพัฒนานัก เรี ย น ทังในด้า นพุทธิ พิ สัย ทัก ษะพิสัย และจิ ตพิสัย
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม มี การปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน ช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน
รวมถึงการใช้สือการสอนทีมีเนื อหาส่ งเสริ มคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ ก็เป็ นส่ วนสําคัญในการ
พัฒนานักเรี ยน สอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทางสังคมเชิ งพุทธิ ปัญญา (Social Cognitive
Learning Theory) ของ Bandura ทีมีความเห็นว่าทังสิ งแวดล้อม และตัวผูเ้ รี ยนมีความสําคัญเท่าๆ
กัน Bandura กล่าวว่า คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ งแวดล้อมทีอยูร่ อบ ๆ ตัวเราอยูเ่ สมอการ
เรี ยนรู ้เกิดจาก ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อม ซึงทังผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
กันและกัน นอกจากนี รวมทังการใช้สือการสอนทีส่ งเสริ มคุณลักษณะจิตสาธารณะก็สามารถทํา
ให้นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ีมีจิตสาธารณะได้ เป็ นอย่างดี ตรงกับทฤษฎีของ Bandura ทีกล่าวว่าพฤติกรรม
ของคนเราส่ วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรื อ การเลียนแบบ
จากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นตัวแบบทีมีชีวิตเท่านัน แต่อาจจะเป็ นตัว
สัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบทีเห็นในโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ หรื ออาจจะเป็ นรู ปภาพการ์ตูนหนังสื อก็
ได้
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จ ัย “การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นจับ ใจความและคุ ณ ลัก ษณะ
จิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัด
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD (Student Teams Achievement Divisions)” ผูว้ ิจยั
มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1. การเลือกใช้สือในการจัดกาเรี ยนรู ้ตลอดจนแบบทดสอบหลังกาจัดการเรี ยนรู ้นจํั า
เป็ นต้องพิจารณาสื อและข้อสอบทีสอดคล้องกับคุณลักษณะจิตสาธารณะ เพือให้นักเรี ยนเกิดการ
พัฒนาคุณลักษณะในด้านจิตสาธารณะได้เต็มตามศักยภาพ

2. หลักการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ควรมีการตรวจสอบความ
คิดเห็นด้านจิตสาธารณะ โดยครู อาจใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ในระหว่างการทํา
กิจกรรมกลุ่ม เพือทราบถึงความคิดทีนักเรี ยนมีต่อตัวอย่างของสื อทีแสดงจิตสาธารณะนัน
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เพือศึกษาเปรี ยบเทียบคุณ ลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนที
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคอืน ๆ เช่น JIGSAW หรื อ TGT เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั เพือศึกษาผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนและคุณลักษณะจิตสาธารณะด้วย
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนๆด้วย
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ตารางที 6 ดัชนีความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
เรืองการอ่านจับใจความ ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 วิชาภาษาไทย (ท22102)
รายการประเมิน
องค์ ประกอบทัวไปของแผนการจัดการเรียนรู้
1. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
2. กําหนดสาระสําคัญได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในระบุถึงสิ งทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
4. กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. เนือหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. กําหนดระยะเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน
7. กําหนดสื อการสอนได้สอดคล้องกับเนือหาและกิจกรรมการสอน
8.ใช้ภาษาได้ถูกต้อง อ่านง่าย และชัดเจน
9. กําหนดขันตอนการสอนแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
(เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division) ได้ชดั เจน
ประกอบด้วย ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน ขันสอน ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้
คําแนะนํา กิจกรรมกลุ่ม ขันทดสอบ และขันประเมินผล
10. ระบุเนือหาของการสอนได้อย่างชัดเจน
ขันเตรียมผู้เรียน
11. ครู มีการปฐมนิเทศหรื อการทบทวนความรู ้เดิมให้แก่นกั เรี ยน
12. มีการกําหนดข้อตกลงในการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน

ผูเ้ ชียวชาญคนที
IOC
1 2 3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-1

1

1

.66

1
0

1
1

1
1

1
.66

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
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ตารางที 6 (ต่อ) ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ เรื องการอ่าน
จับใจความชันมัธยมศึกษาปี ที 2 วิชาภาษาไทย (ท22102)
รายการประเมิน
ขันสอนความรู้ใหม่
13. เนือหามีความเหมาะสมกับกิจกรรม
14. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครูให้ คาํ แนะนํา
15. นักเรี ยนฝึ กอ่านจับใจความสําคัญโดยมีครู คอยแนะนํา
กิจกรรมกลุ่ม
16. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของกลุ่มโดยครู คอยสังเกต
การทํางาน
17. มีการนําเสนอผลงานของกลุ่มร่ วมกัน
ขันทดสอบ
18. แบบทดสอบหลังแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
ขันประเมินผล
19. การจะลําดับคะแนนนักเรี ยนรายบุคคลและรายกลุ่มโดยบันทึก
ในคะแนนพัฒนา
20. ใบความรู ้และใบงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนือหา

ผูเ้ ชียวชาญคนที
IOC
1 2 3
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตารางที 7

จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้

ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านจับใจความเรืองการพัฒนา
ผลสั มฤทธิ การอ่านจับใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัดการเรียนรู้
แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
ข้อทดสอบข้อที

นักเรี ยนมี
. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื องใด
ความรู้
. สาระสําคัญของข้อความนีคือ
ความเข้าใจ และ อะไร
สามารถ
. บทความนีไม่ได้กล่าวถึงเรื องใด
จับใจความ
. สาระสําคัญของข้อความนี ตรงกับข้อ
สําคัญจากเรื อง ใด
ทีอ่านได้ถกู ต้อง . สาระสําคัญของข้อความนี ตรงกับข้อ
ใด
. ใจความสําคัญของข้อความนี คืออะไร
. ใจความสําคัญของข้อความนี ปรากฏ
อยูส่ ่ วนใด
. ข้อใดเป็ นใจความสําคัญของข้อความ
ข้างต้น
. ใจความสําคัญของข้อความนีคือข้อใด
นักเรี ยนมี
. สาระสําคัญของข้อความนีตรงกับ
ความรู้
ข้อใด
ความเข้าใจ และ
สามารถ
จับใจความ
สําคัญจากเรื อง
ทีอ่านได้
ถูกต้อง

ระดับ

ผูเ้ ชียวชาญคนที
IOC
1 2 3

เข้าใจ

0

1

1

.66

วิเคราะห์

0

1

1

.66

สังเคราะห์

0

1

1

.66

วิเคราะห์

-1

1

1

.33

วิเคราะห์

-1

1

1

.33

เข้าใจ

1

1

1

1

จํา

1

1

1

1

จํา

-1

1

1

1

เข้าใจ

1

1

1

1

วิเคราะห์
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ตารางที 7 (ต่อ) ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านจับใจความเรื องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้

ข้อทดสอบข้อที

นักเรี ยนมี
. ข้อความนีไม่ได้กล่าวถึงเรื องใด
ความรู้
. ข้อความนีกล่าวถึงเรื องใด
ความเข้าใจ และ . “เลียงไฟ” มีความหมายตรงกับ
สามารถ
ข้อใด
จับใจความ
14. การกระทําของภรรยาแสดงว่า
สําคัญจากเรื อง เป็ นคนเช่นไร
ทีอ่านได้ถกู ต้อง
. ข้อความนีเป็ นประเภทใด
. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
. ผูเ้ ขียนข้อความนีรู้สึกอย่างไร
18. อะไรเป็ นสาเหตุทีทาให้จาํ นวนนก
ลดลง
19. ข้อความนีกล่าวถึงสิ งใดเป็ นสําคัญ
20. หน้าทีทีสําคัญทีสุ ดของชาวไทยคือ
สิ งใด
21. สถาบันทีมีความสําคัญต่อความมันคง
ของชาติไทยคือสถาบันใด
22. เอกลักษณ์ทีแสดงถึงความเป็ น
คนไทยคือข้อใด
23.บุคคลในข้อใดไม่ใช้หลักในการอ่าน
จับใจความ
24. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่าน
จับใจความ

ระดับ

ผูเ้ ชียวชาญคนที
IOC
1 2 3

จํา
เข้าใจ
สังเคราะห์

.
1

1

1

1

วิเคราะห์

1

1

1

1

เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ

1
0
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
.66
.66
1

วิเคราะห์
เข้าใจ

1
0

1
1

1
1

1
.66

1

.66

เข้าใจ
วิเคราะห์

0

1

1

.66

จํา

1

1

1

1

จํา

1

1

1

1

ตารางที 7 (ต่อ) ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ เรื องการพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ การอ่านจับใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทีจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
สามารถจับ
ใจความสําคัญ
จากเรื องทีอ่าน
ได้ถกู ต้อง

ข้อทดสอบข้อที

ระดับ

ผูเ้ ชียวชาญคนที
IOC
1 2 3

5. ใจความสําคัญ คืออะไร
6. ข้อความข้างต้น กล่าวถึงเรื องใด
27. จากข้อความผูท้ ีพูดควรเป็ นบุคคลใด
และพูดกับใคร
28. ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผูท้ ีพูด
เห็นความสําคัญของสิ งใด
29. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้น
อยูส่ ่ วนใด
0. ใจความสําคัญคืออะไร
31. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้น
อยูบ่ ริ เวณใด
32. สาระสําคัญจากบทความนีคืออะไร
33. จากข้อความข้างต้นเพราะเหตุใด
คนสวยจึงไม่ประสบความสําเร็ จในชีวติ คู่
34. จากข้อความข้างต้นเพราะเหตุใดคน
ไม่สวยจึงประสบความสําเร็ จในชีวิตคู่
35. ข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้อง
37. ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื องใด
38. นิทานเรื องนี กล่าวถึงเรื องใด
39. เพราะเหตุใดนําจึงท่วมหมู่บา้ น
40. ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื องใด

เข้าใจ
จํา

1
1

1
1

1
1

1
1

สังเคราะห์

1

1

1

1

วิเคราะห์

1

1

1

1

เข้าใจ

1

1

1

1

เข้าใจ

1

1

1

1

จํา

1

1

1

1

เข้าใจ

1

1

1

1

วิเคราะห์

1

1

1

1

วิเคราะห์

1

1

1

1

จํา
เข้าใจ
เข้าใจ
จํา
เข้าใจ

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

89
ตารางที 8 แสดงค่าความเชือมัน (p)และอํานาจจําแนก (r)ของแบบวัดผลสั มฤทธิทางการอ่านจับ
ใจความ ก่อนและหลังเรียน
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

n
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

r
0.34
0.37
0.24
0.21
0.41
0.30
0.24
0.27
0.32
0.26
0.40
0.27
0.31
0.29
0.32
0.53
0.54
0.59
0.43
0.63

p
0.80
0.54
0.36
0.54
0.46
0.39
0.36
0.57
0.61
0.46
0.36
0.57
0.50
0.79
0.61
0.64
0.25
0.68
0.68
0.61
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ตารางที 9 แสดงค่ าความเชือมันของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรือง การอ่าน
จับใจความสํ าคัญ
จํานวนข้อสอบ
20

คะแนนเฉลีย
14.8

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.02

ค่าความเชือมัน
0.72
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ตารางที 10 ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
รายการทีประเมิน
การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน

ข้อที

ผูเ้ ชียวชาญคนที
1

2

3

IOC

1.

บ้านของนักเรี ยนเป็ นร้ านขายของคุณพ่อและคุณแม่ตอ้ งไปร่ วมงาน
ประชุ มผูป้ กครองที โรงเรี ยนของน้อง แต่นักเรี ย นมี นัดกับ เพือน ๆ
นักเรี ยนจึงเลือนนัดเพือนเพือจะมาดูแลร้านแทนคุณพ่อและคุณแม่

1

1

1

1

2.

ขณะนักเรี ยนกําลังอ่านหนังสื อการ์ ตูน น้องของนักเรี ยน ขอให้ช่วย
สอนการบ้านให้ นักเรี ยนจึ งเลิ กอ่านการ์ ตูนและช่ วยสอนการบ้าน
น้อง
สัปดาห์หน้าเป็ นวันแข่งขันกีฬาสี นักเรี ยนเป็ นนักกีฬาปิ งปองของสี
แดงเพือนของนักเรี ยน เป็ นนักกี ฬาปิ งปองของสี ฟ้า รู้ ว่าตัวเองเล่น
ปิ งปองไม่ เ ก่ ง จึ ง ขอให้ นั ก เรี ยนช่ ว ยสอนและเป็ นคู่ ฝึ กซ้ อ มให้
นักเรี ยนจึงตอบตกลงทังทีทราบดีวา่ เป็ นคู่แข่งขันกัน

1

1

1

1

1

1

1

1

.

วันนี นักเรี ยนบ้านไปพักผ่อน พอขึนรถประจําทางได้นงริ
ั มหน้าต่าง
แต่มีผหู้ ญิงท้องแก่ใกล้คลอดขึนมานักเรี ยนจึงลุกขึนให้ผหู้ ญิงคนนัน
นังลง

1

1

1

1

5.

ครู มอบงานให้ทุกคนเขียนเรี ยงความ ปากกาของประสิ ทธิ หมึกหมด
นักเรี ยนจึงแนะนําให้ประสิ ทธิไปยืมเพือนคนอืน ๆ

1

1

1

1

6.

นักเรี ยนเก็บสตางค์ค่าขนม เพือสะสมไว้ซือของทีตนเองต้องการ แต่
โรงเรี ยนได้ตงกล่
ั องรับบริ จาคช่วยผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวทีประเทศ
ญีปุ่ น นักเรี ยนจึงยอมสละเงินสตางค์ทีออม เพือร่ วมบริ จาคทรัพย์กบั
ทางโรงเรี ยน

1

1

1

1

3.

ตารางที 10 (ต่อ)

ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ (ต่อ)
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ข้อที
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

รายการทีประเมิน
การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน

ผูเ้ ชียวชาญคนที

IOC

1

2

3

นักเรี ยนเก็บสตางค์ค่าขนมวันละ 5 บาท เพือซื อขนมทุกวัน แต่ใน
วันนีครู อดิศร ให้นกั เรี ยนในห้องเรี ยนรวมกลุ่มจัดบอร์ดหน้า
ห้องเรี ยน เพือนๆจึงรวบรวมสตางค์ สําหรับเป็ นค่าจัดทํา นักเรี ยนก็
เต็มใจจ่ายสตางค์เพือทําบอร์ด
ขณะเดินเล่นในห้างสรรพสิ นค้า นักเรี ยนกําลังขึนลิฟต์ มีครอบครัว
หนึง ซึ งพ่อหิ วของหลายอย่าง แม่จูงลูกทียังแบเบาะขึนลิฟต์มาด้วย
แต่ลิฟต์ เต็มพอดี ไม่สามารถขึนได้พร้อมกัน นักเรี ยนจึงเดินออกจาก
ลิฟต์เพือเสี ยสละให้ครอบครัวดังกล่าวได้ขึนลิฟต์ไป

0

1

1

.66

1

1

1

1

ขณะนักเรี ยนเดินกลับบ้านพบเด็กประถมกลุ่มหนึ งกําลังเก็บลูกบอลที
ตกลงในสระนํา เด็ก ๆกลุ่มนันพยายามใช้ไม้เขียลูกบอลซึ ง ดูเหมือน
กําลังลอยออกไปไกลทุกที นักเรี ยนจึงเข้าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ กลุ่มนัน
เพื อนร่ ว มชันเรี ย นของนัก เรี ย นทํา เงิ น ห้ อ งหาย เมื อช่ ว งเช้า วัน นี
นักเรี ยนจึงช่วยเป็ นธุระตามหากระเป๋ าสตางค์อย่างเต็มที
การเข้ าร่ วมในเรืองของส่ วนรวมทีเป็ นประโยชน์ ร่วมกันของกลุ่ม
เมื อนักเรี ยนไปเที ยวบ้านเพือน หลังทานอาหารเสร็ จนักเรี ยนเห็ น
ผูป้ กครองของเพือนกําลังเก็บล้างจานชาม นักเรี ยนจึงตรงเข้าช่วย
ล้างจาน
ในวัน ประกวดการตกแต่ ง กระทงในกิ จ กรรมวัน ลอยกระทงของ
โรงเรี ยน ขณะทีนักเรี ยนและเพือน ๆ ในชันเรี ยนทีเป็ นตัวแทนห้อง
2/2 กําลังทําพาน เพือนนักเรี ยนห้อง 2/4 ทีเป็ นตัวแทนห้องมาพบ
นัก เรี ย นเพื อขอไม้ก ลัด กระทงที เหลื อ ของ กลุ่ ม นัก เรี ย นมาใช้ท ํา
กระทง แต่นักเรี ยนไม่ให้ไม้กลัดกระทงกับเพือนห้อง 2/4 เพราะทัง
สองกลุ่มเป็ นคู่แข่งกัน
นักเรี ยนให้เพือน ยืมโทรศัพท์มือถือของตัวเอง เพราะเพือนต้องใช้
โทรศัพท์ติดต่อกับผูป้ กครองของเขาเพือขอให้ให้ผปู้ กครองนําสมุดที
ยืมเพือนแล้วลืมไว้ทีบ้านมาให้เขา จะได้ส่งสมุดให้คุณครู ได้ทนั เวลา

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

.66

0

1

1

.66
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ตารางที (ต่อ) ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ข้อที
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

รายการทีประเมิน
การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน
ท้ายชัวโมงวิชาภาษาต่างประเทศครู มอบหมายให้รองหัวหน้าห้องนํา
สมุดทีเพือนๆในห้องส่ งไปวางทีโต๊ะครู เพือครู จะได้ตรวจ นักเรี ยนที
เป็ นหัวหน้าห้องเห็นรองหัวหน้าห้องถือสัมภาระของตนเองและสมุด
ของเพือน ๆ ในห้องจึงตรงเข้าช่วยถือ
ในวิชาลูกเสื อ ผูก้ าํ กับสังการให้นายหมู่ลูกเสื อเป็ นตัวแทนไปรับไม้
ง่ามมาแจกสมาชิกในหมู่ เพือใช้ในคาบเรี ยน แต่วนั นี นายหมู่ ของหมู่
นักเรี ยนไม่มาโรงเรี ยน นักเรี ยนจึงอาสาทําหน้าทีแทนนายหมู่ทีไม่มา
เมือวันก่อนครู ทีปรึ กษาของนักเรี ยนประสบอุบตั ิเหตุเข้าโรงพยาบาล
ทุ กคนนัดหมายกันว่าจะไปเยียมคุ ณครู ที โรงพยาบาล แต่ไม่ มี ใคร
ทราบว่าโรงพยาบาลอยูท่ ีไหน นักเรี ยนซึ งรู้จกั โรงพยาบาลเป็ นอย่างดี
เพราะบ้านอยูใ่ กล้ จึงอาสาพาเพือน ๆ ไป
นักเรี ยนและเพือนต้องรี บทํางานกลุ่มทีครู มอบหมายให้ทาํ จึงต้องใช้
ช่ ว งเวลาพัก กลางวัน ทุ ก คนยัง ไม่ ไ ด้รั บ ประทานอาหารกลางวัน
นักเรี ยน เห็นว่างานในส่ วนของตนเองเสร็ จแล้วเพือนๆทํางานกันอยู่
และยัง ไม่ มี ใ ครทานอาหาร นัก เรี ย นจึ ง อาสาไปหาซื ออาหารมื อ
กลางวันมาให้เพือนๆทุกคนทาน
ในชัวโมงภาษาไทย ครู ได้ถามเรื องไตรยางค์ ทีสอนเมือชัวโมงทีแล้ว
และให้ประสิ ทธิและเพือน ๆ ในห้องเรี ยนยืนขึนตอบ แต่ประสิ ทธิ กบั
เพือนๆตอบไม่ได้จึงไม่ได้รับอนุ ญาตให้นังลง จนกว่าจะมีใครตอบ
คําถามได้ แต่นักเรี ยนเป็ นคนหนึ งทีทราบคําตอบจึ งลุกขึ นยืน และ
ตอบคําถามของคุณครู เพือเพือนๆนักเรี ยนจะได้นงลง
ั
เพือนของคุณพ่อมาหาทีบ้านหลายคน และยังเป็ นแขกทีสําคัญ คุณแม่
จึงต้องเตรี ยมอาหารไว้ตอ้ นรับ นักเรี ยนทําอาหารไม่เก่งจึงไม่ไปช่วย
คุณแม่เตรี ยมอาหาร เพราะกลัวว่าจะเกะกะคุณแม่ในครัว
อีกสองสัปดาห์จะเป็ นวันสอบปลายภาค วิ ชาภาษาไทย ซึ งเป็ นวิชาที
เพื อนๆหลายๆคนในห้อ งไม่ ค่ อ ยเข้า ใจ นัก เรี ย นได้ค ะแนนวิ ช า
ภาษาไทยสู งสุ ดของชันเรี ยน นักเรี ยนจึงนัดเพือน ๆ ในชันเรี ยนหลัง
เลิกเรี ยนเพือทบทวนเนือหาทีเรี ยนมา

ผูเ้ ชียวชาญคนที

IOC

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

.66

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตารางที 10 (ต่อ)
ข้อที
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
รายการทีประเมิน
การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน

การทําเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อนและส่
ื
วนรวมมากกว่ าส่ วนตน
วิชาภาษาไทย ท22102 หลังจากหมดคาบเรี ยนนักเรี ยนเห็นครู กาํ ลัง
เก็บอุปกรณ์การสอนอยู่ นักเรี ยนจึงบอกเพือนทีนังอยูใ่ กล้ ๆ ให้รีบไป
ช่วยคุณครู เก็บอุปกรณ์การสอน
นักเรี ยนเห็นไฟในห้องเรี ยนบริ เวณชัน 4 เปิ ดทิงไว้นกั เรี ยนจึงเดินขึน
ไปชัน4 เพือปิ ดไปดวงนัน
วันพรุ่ งนี มี งานสถาปนาโรงเรี ยน นักเรี ยนได้รับมอบหมายจากทาง
คุ ณ ครู ใ ห้ ดู แ ละความเรี ยบร้ อ ยบริ เวณที จอดรถของแขกที จะมา
ร่ วมงาน อันที จริ งนักเรี ยนไม่ค่อยขอบงานนี สักเท่าไรนักแต่ก็คิดว่า
จะต้องทําหน้าทีให้ดีทีสุ ดเพราะเป็ นชือเสี ยงของโรงเรี ยน
เช้าวันนีนักเรี ยนมาโรงเรี ยนแต่เช้า และพบว่าเก้าอีม้าหิ นตัวหนึง
มีหมากฝรังติดอยู่ ซึ งอาจติดเสื อผ้าคนทีมานังทีเก้าอีตัวนัน และ
เลอะเทอะเสื อผ้าได้ นักเรี ยนจึงทําความสะอาดเก้าอีตัวนัน
บริ เวณโรงเรี ยนมีขยะถูกทิงเกลือนกลาดสกปรกและไม่น่ามอง อีกทัง
นักการภารโรงมี จาํ นวนน้อยไม่เพียงพอ นักเรี ยนจึ งเก็บขยะไปทิ ง
เพือให้โรงเรี ยนสะอาดสวยงามและแบ่งเบาภาระของนักการภารโรง
วันนี ในช่วงเวลาพักกลางวัน เมือทานอาหารอิมนักเรี ยนสังเกตเห็นว่า
มีจานวางอยูห่ ลายใบเกิดจากนักเรี ยนทีรับประทานอาหารแล้วไม่เก็บ
ภาชนะ นักเรี ยนจึงเก็บจานทุกใบทีไม่ได้เก็บไว้ในทีรองรับภารชนะที
ใช้แล้ว
หลังเลิกเรี ยน นักเรี ยน เดินออกจากโรงเรี ยบแล้วพบว่ากําแพงรัวของ
โรงเรี ยนถูกขีดเขียน จนเลอะเทอะด้วยถ้อยคําทีบางถ้อยคําไม่สุภาพ
นักเรี ยนเห็ นว่าไม่น่ามองและทําให้ชือเสี ยงของโรงเรี ยนเสื อมเสี ย
นักเรี ยนจึงชวนเพือน ๆ มาทําความสะอาด
ในวันนี มี การแข่งขันบาสเกตบอล ซึ งนักเรี ยนเป็ นนักกี ฬาที ต้องลง
แข่งขัน ก่อนแข่งปรากฏว่ามี นาเจิ
ํ งนอง บริ เวณสนาม และอาจเป็ น
อันตรายแก่ ผูเ้ ล่น นักเรี ยนจึ งนําไม้ถูพืนมาทําความสะอาดก่อ นลง
แข่งขันโดยไม่กลัวว่าจะเหน็ดเหนือยเวลาลงแข่งขัน

ผูเ้ ชียวชาญคนที

IOC

1
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1
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1
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ตารางที 10 (ต่อ)
ข้อที
29.

30.

ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
รายการทีประเมิน
การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ นธุระและช่วยเหลือผูอ้ ืน

เช้าวันนีฝนตก ครู จึงแจ้งนักเรี ยนทุกคนให้เข้าแถวทํากิจกรรมหน้า
เสาธงหน้าห้องเรี ยน และบังเอิญว่านักเรี ยนตัวแทนเชิญธงไม่มาเรี ยน
นักเรี ยนจึงยอมตากฝนไปยืนเป็ นตัวแทนเชิญธงชาติหน้าเสาธง
ในวันนี
บ่ า ยวั น เสาร์ เพื อนๆของนั ก เรี ยนชั ก ชวนกั น ไปเดิ นเล่ น ที
ห้า งสรรพสิ นค้า แต่ นักเรี ยนกลับ คิ ดว่าการไปช่ วยคนตาบอดอ่า น
หนั ง สื อ น่ า จะเป็ นกิ จ กรรมยามว่ า งที มี ส าระ และได้ป ระโยชน์
มากกว่า

ผูเ้ ชียวชาญคนที

IOC

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตารางที 11 แสดงค่าสั มประสิ ทธิแอลฟาของแบบวัดคุณลักษณะด้ านจิตสาธารณะ
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Minimum
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
3
3
0
2
3
3
3
3
3

Maximum
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5

Mean
3.90
4.00
4.00
4.20
3.80
4.20
4.10
3.90
4.10
3.60
4.30
3.70
4.00
2.90
3.40
4.10
3.80
3.90
3.80
3.80

Std. Deviation
.738
.816
.816
.789
.789
.789
.876
.568
1.101
.843
.483
.483
.667
1.101
.843
.876
.632
.730
.789
.789

97
ตารางที 12 แสดงผลสั มประสิ ทธิแอลฟาของแบบวัดคุณลักษณะด้ านจิตสาธารณะ
N
30

Cronbach’s Alpha
.809

n of ltems
20

98

ภาคผนวก ข
คะแนนการพัฒนาของนักเรียนระหว่ างการจัดการเรียนรู้
ผลสั มฤทธิทางการอ่านจับใจความก่อน-หลังจัดการเรียนรู้
คะแนนคุณลักษณะจิตสาธารณะก่อน-หลังจัดการเรียนรู้

99
ตารางที 13 คะแนนพัฒนาของนักเรียนระหว่ างการจัดการเรียนรู้
กลุ่มที
1
2
3
4
5
6

1
2
1
2
1
2
2

การแปลผลคะแนน
0-2
3-5
6-8
9-10

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที
2
3
4
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
1
2
3

=
=
=
=

0.00-0.75
0.76-1.50
1.60-2.25
2.26-3.00

5
3
3
3
3
3
3

รวม

เฉลีย

ผลการพัฒนา

12
12
13
12
14
11

2.4
2.4
2.6
2.6
2.8
2.2

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

แปลผลในระดับปรับปรุ ง
แปลผลในระดับพอใช้
แปลผลในระดับดี
แปลผลในระดับดีมาก

100
ตารางที 4 คะแนนผลสั มฤทธิทางการอ่านจับใจความ ก่อน-หลังเรียน เรืองการอ่านจับใจความ
สํ าคัญ นักเรียน 27 คน แบบทดสอบจํานวน 2 ข้ อ
นักเรี ยนคนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
11
10
9
8
8
10
11
9
12
8
11
8
9
9
11
8
10
6
8
9
9

คะแนนทดสอบหลังเรี ยน
19
18
16
17
17
14
18
17
19
15
18
17
15
16
16
15
19
15
17
15
16
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ตารางที 4 (ต่อ)
22
23
24
25
26
27

คะแนนผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ ก่อน-หลังเรี ยน เรื องการอ่านจับ
ใจความสําคัญ นักเรี ยน 27 คน แบบทดสอบจํานวน 2 ข้อ
8
10
10
8
9
8

15
20
19
17
16
17
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ตารางที 5 คะแนนจิตสาธารณะก่อน–หลังการทดลอง เรืองการอ่านจับใจความสําคัญ
นักเรียน 27 คน แบบสอบถามความสนใจในการเรียน 0 ข้ อ
Paired Samples Test
N=27
Pretest
Posetest

Mean
3.74
4.45

Std.
.29
.34

Sig. (2-tailed)
.000
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ภาคผนวก ค
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102)
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยวิธีสอนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนได้รับการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD
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แผนการจัดการเรียนรู้ เรืองการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยพืนฐาน (ท21102)
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยวิธีสอนแบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
ทีมีเนือหาส่ งเสริมคุณลักษณะเรืองจิตสาธารณะ
กรอบการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพืนฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
สาระที 1 การอ่าน
มาตรฐานที ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพือนําไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
ตัว ชี วัด ชันปี ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ข้อ 2 จับ ใจความสํา คัญ สรุ ป ความอธิ บ าย
รายละเอียดจากเรื องทีอ่าน
สาระการ แผนการจัด
เรี ยนรู ้ตาม การเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้
ที
ตัวชีวัด
จับใจความ
การจับใจความ
1
สําคัญ
สําคัญ
สรุ ปความ
การอ่านจับใจความ
2
อธิบาย
นิทาน
รายละเอียด
การอ่านจับใจความ
3
จากเรื องทีอ่าน
ข่าว
การอ่านจับใจความ
4
บทความ
การอ่านจับใจความ
5
เรื องสัน

จํานวน
การวัดผล
คาบ ทดสอบ ปฏิบตั ิ ชินงาน
2

/

/

2

/

/

2

/

/

3

/

/

/

/

3
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แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมมือกันเรียนรู้
(เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division)
หน่ วยการเรียนรู้เรือง การอ่ านจับใจความ มีจํานวนทังสิน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 12 คาบ
ในแต่ ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้ วย
1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.1 จุดประสงค์ปลายทาง
1.2 จุดประสงค์นาํ ทาง
2. สาระการเรี ยนรู ้
3. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
5. สื อการเรี ยนและแหล่งการเรี ยนรู ้
6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7. ใบความรู ้ที 1
8. กิจกรรมที 1
9. ใบความรู ้ที 2
10. กิจกรรมที 2
11. แบบทดสอบ
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แผนการเรียนรู้ที 1
การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือกันเรียนรู้
(เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง การอ่านจับใจความสํ าคัญ
เวลาเรียน 2 ชัวโมง
............................................................................................................................................................
มาตาฐานการเรียนรู้
ท 1.1: ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิด เพือนําไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหา
ในการดําเนิ นชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน มฐ. 2.2 จับใจความสําคัญและอธิบายรายละเอียดจากเรื อง
ทีอ่าน
จุดประสงค์ การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
จุดประสงค์ปลายทาง
นัก เรี ย นมี ความรู ้ ความเข้าใจ เรื องการอ่ านจับใจความและสามารถจับใจความ
สําคัญได้ถูกต้อง
จุดประสงค์ นําทาง
1. นักเรี ยนบอกความหมายของการจับใจความสําคัญได้
2. นักเรี ยนบอกความสําคัญของการจับใจความสําคัญได้
3. นักเรี ยนบอกลักษณะของใจความสําคัญและใจความรองได้
4. นักเรี ยนแยกประโยคใจความสําคัญกับประโยคใจความรองออกจากข้อความที
กําหนดให้ได้
สาระการเรียนรู้
การจับใจความสําคัญตลอดจนการอธิ บายลักษณะของใจความสําคัญและใจความรอง
เป็ นพืนฐานทีสําคัญในการอ่านจับใจความ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ขันการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สนทนาข้อตกลงในการปฏิบตั ิตนในการเรี ยน
การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เทคนิค STAD โดยให้นกั เรี ยนรู ้สึกเสมอว่า การเรี ยนรู ้ต่อไปนี จะเต็ม
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ไปด้วยบรรยากาศการร่ วมมือกัน เพือผลงานของกลุ่มทุกคนจะปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มใจ เต็มเวลา
และเต็มประสิ ทธิภาพของตนเอง ครู จะเป็ นผูส้ ังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนตลอดเวลา
2. ขันสอนความรู ้ใหม่
ครู ทบทวนความรู ้เรื องการอ่านทัวๆ ไปโดยการสนทนา ซักถามแล้วให้ความรู ้ใหม่
เกียวกับเรื องการอ่านจับใจความสําคัญโดยอธิบายเนือหาให้กระจ่าง(นักเรี ยนศึกษาใบงานที 1
3. ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา
ครู ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนด้วยการให้นักเรี ยนทํากิ จกรรมที เรื อง
การจับใจความสําคัญและใจความรอง หากตอบผิดให้เพือน ๆ ช่วยกันอธิ บาย ครู เฉลยกิจกรรมและ
บันทึกคะแนนรายบุคคล
4. ขันกิจกรรมกลุ่มย่อย
ครู แจกใบความรู ้ที 2 ใบงานที 2 เรื องหลักการอ่านจับใจความสําคัญและใบ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานกลุ่ ม นักเรี ยนแต่ ละกลุ่ มศึ กษาใบความรู ้ และร่ วมกันสนทนาถึ ง
ความหมายของใจความสําคัญและตอบคําถามจากใบงาน
. ครู คอยติดตามการปฏิบตั ิงานกลุ่มและปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ซึงเกิดขึนในกระบวนการของกลุ่ม
. ครู ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มเสนอผลงาน
. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความหมายของการจับใจความสําคัญ
5. ขันทดสอบ
ครู ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยนทุกคน โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ
นักเรี ยนแต่ละคนจะไม่มีการช่วยเหลือกัน
6. ขันสรุ ปและประเมินผล
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจคําตอบของแบบทดสอบและรวมคะแนนของกลุ่มโดย
นําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันหารด้วยจํานวนสมาชิก เมือได้คะแนนของกลุ่มแล้ว บันทึก
ลงในแบบบันทึกคะแนนพัฒนา
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
. สังเกตจากการทํากิจกรรม
. การตรวจใบงานและตรวจแบบทดสอบ
. การทํางานกลุ่มจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ประเมินโดยนักเรี ยน
เป็ นกลุ่มและประเมินโดยครู
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สื อการเรียนและแหล่ งเรียนรู้
1. ใบความรู ้เรื องพืนฐานการอ่านจับใจความสําคัญ
2. ใบงานการอ่านจับใจความสําคัญ
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ผลการจัดกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ปัญหาทีเกิดระหว่างเรี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ปัญหา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที 1
เรือง ใจความสํ าคัญและใจความรอง
การอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึง การอ่านทีผูอ้ ่านต้องเข้าใจเรื องราวทีอ่านโดย
สามารถสรุ ปความสําคัญของเรื องทีอ่านได้วา่ ใคร ทําอะไร ทีไหน เมือไร ทําไม และอย่างไร
. ใจความสําคัญ หมายถึง ประโยคทีสามารถเป็ นหัวเรื องของย่อหน้าได้ แม้ตดั
เนือความของประโยคอืนออกหมดก็ยงั คงมีสาระสําคัญครบถ้วนใจความสําคัญจะเป็ นเพียงประโยค
เดียวหรื ออย่างมากไม่เกิน 2 ประโยค
2. ใจความรอง หมายถึง ประโยคทีเป็ นใจความขยายประโยคหลักหรื อประโยค
ใจความสําคัญให้ได้ความชัดเจนขึน
ใจความสํ าคัญมีลกั ษณะดังนี
1. เป็ นข้อความทีคลุมใจความของข้อความอืน ๆ ในตอนนัน ๆ ได้หมดข้อความ
2. ใจความสําคัญของข้อความหนึง ๆ หรื อย่อหน้าหนึง ๆ ส่ วนมากจะมีเพียงประการเดียว
3. ส่ วนมากมีลกั ษณะเป็ นประโยค อาจเป็ นประโยคเดียวหรื อประโยคซับซ้อนก็ได้
แต่ในบางกรณี ใจความสําคัญอาจไม่ปรากฏเป็ นประโยคเป็ นเพียงใจความทีแฝงอยู่ในข้อความ
นัน ๆ
4. ใจความสําคัญทีมีลกั ษณะเป็ นประโยค ส่ วนมากจะปรากฏอยูต่ น้ ข้อความ
5. ใจความสําคัญทีเป็ นเหตุเป็ นผลกันโดยทีใจความรองเป็ นผลขยายใจความสําคัญ
6. ใจความสําคัญทีเป็ นข้อสรุ ปของประโยค
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กิจกรรมที 1
การจับใจความสํ าคัญและใจความรอง
กิจกรรม
การจับใจความสําคัญและใจความรอง
ผลการเรียนรู้
รู ้และเข้าใจความหมายใจความสําคัญและใจความรองได้
จุดประสงค์
บอกใจความสําคัญและใจความสําคัญรองจากข้อความทีกําหนดได้
ภาระงาน
ศึกษาการอ่านจับใจความสําคัญ ความหมาย ใจความสําคัญและใจความรองจาก
ใบความรู ้แล้วบอกใจความสําคัญและใจความรองจากข้อความทีกําหนดให้
1. จิ ตสาธารณะ คือ จิ ตของคนทีรู ้ จกั ความเสี ยสละ ความร่ วมมือร่ วมใจ ในการทํา
ประโยชน์เพือส่ วนรวม จะช่ วยลดปั ญหาทีเกิ ดขึนในสังคม ช่ วยกันพัฒนาคุณภาพชี วิต เพือเป็ น
หลักการในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สงั คม
2. การที จะรั กษาสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนของเราให้ได้ผลนัน ต้องอาศัยความ
ร่ วมแรงร่ วมใจของทุกฝ่ าย การตัง “ชุมนุมธนาคารขยะ” นัน เป็ นวิธีหนึ งทีจะสามารถแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวได้
3. วัด เป็ นสถานที ควรได้รั บ การดู แ ลและรั ก ษาความสะอาดเรี ยบร้ อ ยอยู่ เ สมอ
การแก้ปัญหาเรื องความสะอาดภายในวัดนันควรเป็ นหน้าทีของคนในชุมชนทุกคน
4. เด็กชายภาคภูมิเป็ นทีรักของเพือนในห้องและคุณครู ทีปรึ กษา เพราะเด็กชายภาคภูมิ
เป็ นคนทีชอบช่วยเหลือผูอ้ ืนเสมอ ๆ
5. เด็กหญิงมีนรญา มักแบ่งปั นอาหารกลางวันทีคุณแม่ของเธอทํามาให้รับประทานที
โรงเรี ยน กับเพือนในห้องทีไม่มีสตางค์รับประทานอาหารกลางวัน โดยทุกกลางวันเธอกับเพือน ๆ
จะมานังล้อมวงทานอาหารในห้องพักครู เป็ นประจํา
6. ป่ าชายเลนเป็ นที อยู่ของสัตว์นํานานาชนิ ดทังยังเป็ นที ที เราสามารถพบพัน ธุ์ไ ม้
หายากต่าง ๆ ได้ ดังนัน เราจึงความช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยูก่ บั เรานานเท่านาน

111
7. วัน นี นายเทวา นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที กับ เพื อน ๆ ช่ ว ยกัน ขุด ลอกคู นํา
หลังโรงเรี ยนเพือป้ องกันนําท่วมโรงเรี ยนเวลาฤดูฝนมาถึง
8. โรงอาหารเป็ นสถานทีสําหรั บนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนใช้รับประทาน
อาหาร จึงควรสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ การเก็บจานชามและช้อนส้อม หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็ จในที ๆ จัดไว้ให้เป็ นวิธีการหนึงทีจะช่วยให้โรงอาหารสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ
9. ความอ่อนโยนและมีนาใจเป็
ํ
นคุณลักษณะทีติดตัวคนไทยทุกคน แม้ว่าจะเดินทาง
ไปทีใดในโลก ก็จะได้รับการต้อนรับและไมตรี จากผูค้ นทีได้พบเห็น
10. ฟุตบอลเป็ นกี ฬาทีมีผเู ้ ล่นฝ่ ายละ คน เล่นกันภายใต้กติกาทีกําหนด หากทีมใด
ต้องการเป็ นผูช้ นะนอกจากความสามารถแล้ว ความสามัคคีกนั ภายในทีมเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะ
นําไปสู่ ชยั ชนะ
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เฉลยกิจกรรมที 1
การจับใจความสํ าคัญและใจความรอง
กิจกรรม
การจับใจความสําคัญและใจความรอง
ผลการเรียนรู้
รู ้และเข้าใจความหมายใจความสําคัญและใจความรองได้
จุดประสงค์
บอกใจความสําคัญและใจความรองจากข้อความทีกําหนดได้
ภาระงาน
ศึกษาการอ่านจับใจความสําคัญ ความหมาย ใจความสําคัญและใจความรองจาก
ใบความรู ้แล้วบอกใจความสําคัญและใจความรองจากข้อความทีกําหนดให้
1. จิ ตสาธารณะ คือ จิ ตของคนทีรู ้ จกั ความเสี ยสละ ความร่ วมมื อร่ วมใจ ในการทํา
ประโยชน์เพือส่ วนรวม จะช่ วยลดปั ญหาทีเกิ ดขึนในสังคม ช่ วยกันพัฒนาคุณภาพชี วิต เพือเป็ น
หลักการในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สงั คม
ใจความสําคัญ คือ จิตสาธารณะ คือ จิตของคนทีรู ้จกั ความเสี ยสละ ความร่ วมมือ
ร่ วมใจ ในการทําประโยชน์เพือส่ วนรวม
ใจความรอง คื อ ช่ ว ยลดปั ญ หาที เกิ ด ขึ นในสั ง คม ช่ ว ยกัน พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพือเป็ นหลักการในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สงั คม
2. การทีจะรั กษาสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนของเราให้ได้ผลนัน ต้องอาศัยความ
ร่ วมแรงร่ วมใจของทุกฝ่ าย การตัง “ชุมนุมธนาคารขยะ” นัน เป็ นวิธีหนึ งทีจะสามารถแก้ไขปั ญหา
สิ งแวดล้อมของโรงเรี ยนเราได้
ใจความสําคัญ คือ การตัง “ชุ มนุ มธนาคารขยะ” นัน เป็ นวิธีหนึ งที จะสามารถ
แก้ไขปั ญหาสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยนเราได้
ใจความรอง คือ การที จะรั กษาสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนของเราให้ได้ผลนัน
ต้องอาศัยความร่ วมแรงร่ วมใจของทุกฝ่ าย
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3. วัดเป็ นสถานทีควรได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยอยู่เสมอ การแก้
ปัญหาเรื องความสะอาดภายในวัดนันควรเป็ นหน้าทีของคนในชุมชนทุกคน
ใจความสําคัญ คือ การแก้ปัญหาเรื องความสะอาดภายในวัดนันควรเป็ นหน้าทีของ
คนในชุมชนทุกคน
ใจความรอง คือ วัดเป็ นสถานทีควรได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดเรี ยบร้อย
อยูเ่ สมอ
4. เด็กชายภาคภูมิเป็ นทีรักของเพือนในห้องและคุณครู ทีปรึ กษา เพราะเด็กชายภาคภูมิ
เป็ นคนทีชอบช่วยเหลือผูอ้ ืนเสมอ ๆ
ใจความสําคัญ คือ เด็กชายภาคภูมิเป็ นทีรักของเพือนในห้องและคุณครู ทีปรึ กษา
ใจความรอง คือ เพราะเด็กชายภาคภูมิเป็ นคนทีชอบช่วยเหลือผูอ้ ืนเสมอ ๆ
5. เด็กหญิงมีนรญา มักแบ่งปั นอาหารกลางวันทีคุณแม่ของเธอทํามาให้รับประทาน
ทานทีโรงเรี ยน กับเพือนในห้องทีไม่มีสตางค์รับประทานอาหารกลางวัน โดยทุกกลางวันเธอกับ
เพือน ๆ จะมานังล้อมวงทานอาหารในห้องพักครู เป็ นประจํา
ใจความสําคัญ คือ เด็กหญิงมีนรญา มักแบ่งปั นอาหารกลางวันทีคุณแม่ของเธอ
ทํามาให้รับประทานทีโรงเรี ยน กับเพือนในห้องทีไม่มีสตางค์ทานอาหารกลางวัน
ใจความรอง คือ โดยทุกกลางวันเธอกับเพือนๆจะมานังล้อมวงทานอาหารใน
ห้องพักครู เป็ นประจํา
6. ป่ าชายเลนเป็ นที อยู่ของสัตว์นํานานาชนิ ดทังยังเป็ นที ที เราสามารถพบพัน ธุ์ไ ม้
หายากต่าง ๆได้ ดังนัน เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยูก่ บั เรานานเท่านาน
ใจความสําคัญ คือ เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยูก่ บั เรานานเท่านาน
ใจความรอง คือ ป่ าชายเลนเป็ นทีอยูข่ องสัตว์นานานาชนิ
ํ
ดทังยังเป็ นทีทีเราสามารถ
พบพันธุ์ไม้หายากต่าง ๆ ได้
7. วัน นี นายเทวา นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที กับ เพื อน ๆ ช่ ว ยกัน ขุด ลอกคู นํา
หลังโรงเรี ยน เพือป้ องกันนําท่วมโรงเรี ยนเวลาฤดูฝนมาถึง
ใจความสําคัญ คือ วันนีนายเทวา นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที กับเพือน ๆ ช่วยกัน
ขุดลอกคูนาหลั
ํ งโรงเรี ยน
ใจความรอง คือ เพือป้ องกันนําท่วมโรงเรี ยนเวลาฤดูฝนมาถึง
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8. โรงอาหารเป็ นสถานทีสําหรั บนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนใช้รับประทาน
อาหาร จึงควรสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ การเก็บจานชามและช้อนส้อม หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็ จในที ๆ จัดไว้ให้เป็ นวิธีการหนึงทีจะช่วยให้โรงอาหารสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ
ใจความสําคัญ คือ การเก็บจานชามและช้อนส้อม หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็ จในที ๆ จัดไว้ให้เป็ นวิธีการหนึงทีจะช่วยให้โรงอาหารสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ
ใจความรอง คือ โรงอาหารเป็ นสถานทีสําหรับนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนใช้
รับประทานอาหาร จึงควรสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ
9. ความอ่อนโยนและมีนาใจเป็
ํ
นคุณลักษณะทีติดตัวคนไทยทุกคน แม้ว่าจะเดินทาง
ไปทีใดในโลก ก็จะได้รับการต้อนรับและไมตรี จากผูค้ นทีได้พบเห็น
ใจความสําคัญ คือ ความอ่อนโยนและมีนาใจเป็
ํ
นคุณลักษณะทีติดตัวคนไทยทุกคน
ใจความรอง คือ แม้ว่าจะเดิ นทางไปทีใดในโลกก็จะได้รับการต้อนรับและไมตรี
จากผูค้ นทีได้พบเห็น
10. ฟุตบอลเป็ นกีฬาทีมีผเู ้ ล่นฝ่ ายละ 11 คน เล่นกันภายใต้กติกาทีกําหนด หากทีมใด
ต้องการเป็ นผูช้ นะนอกจากความสามารถแล้ว ความสามัคคีกนั ภายในทีมเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะ
นําไปสู่ชยั ชนะ
ใจความสําคัญ คือ ความสามัคคีกนั ภายในทีมเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะนําไปสู่ ชยั ชนะ
ใจความรอง คือ ฟุตบอลเป็ นกี ฬาที มี ผูเ้ ล่นฝ่ ายละ คน เล่นกันภายใต้กติ กาที
กําหนด หากทีมใดต้องการเป็ นผูช้ นะนอกจากความสามารถแล้ว
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ใบความรู้ที 2
หลักการจับใจความสํ าคัญ
หลักการจับใจความสํ าคัญ
1. ตังจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชดั เจน
2. อ่านเรื องราวอย่างคร่ าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
3. เมื ออ่ า นจบให้ต ังคํา ถามตนเองว่า เรื องที อ่ า น มี ใ คร ทํา อะไร ที ไหน เมื อไหร่
อย่างไร
4. นําสิ งทีสรุ ปได้มาเรี ยบเรี ยงใจความสําคัญใหม่ดว้ ยสํานวนของตนเอง
วิธีจับใจความสํ าคัญ
1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
2. ตัด ส่ ว นที เป็ นรายละเอี ย ดออกได้ เช่ น ตัว อย่า ง สํา นวนโวหาร อุ ป มาอุ ป ไมย
(การเปรี ยบเทียบ) ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคําถามหรื อคําพูดของผูเ้ ขียนซึ งเป็ นส่ วนขยายใจความ
สําคัญ
3. สรุ ปใจความสําคัญด้วยสํานวนภาษาของตนเอง การพิจารณาตําแหน่ งใจความ
สําคัญ
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กิจกรรมที 2
หลักการจับใจความสํ าคัญ
กิจกรรม
การจับใจความสําคัญและใจความรอง
ผลการเรียนรู้
รู ้และเข้าใจความหมายใจความสําคัญและใจความรองได้
จุดประสงค์
อ่านจับใจความเรื องราวทีกําหนดให้ได้
ภาระงาน
ให้นกั เรี ยนค้นหาใจความสําคัญจากเนือหาต่อไปนี
1. ความมี นําใจนัน ตรงกัน ข้า มความเห็ น แก่ ต ัว ขณะที คนเห็ น แก่ ตวั มัก จะคิ ด แต่
ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน แต่แน่นอนทีคนมีนาใจจะคิ
ํ
ดถึงประโยชน์ของส่ วนรวมบ้าง และความมี
นําใจก็ยงั ตรงกัน ข้ามกับความอิ จฉาริ ษยา คนที อิ จ ฉาริ ษยาคนอื นย่อมปรารถนาที จะเห็ นความ
ล้มเหลวของผูท้ ีได้ดีกว่า แต่คนมีนาใจนั
ํ น เมือเห็นคนอืนได้ดีกว่าจะมีมุทิตา และจะแสดงความยินดี
ด้วยอย่างจริ งใจ ผูม้ ีนาใจจะนึ
ํ
กถึงผูอ้ ืน และจะพยายามช่วยผูอ้ ืนทีด้อยโอกาสกว่า ผูม้ ีนาใจจึ
ํ งเป็ น
ทีรักและต้องการของคนทัวไป และเป็ นคนมีคุณค่าต่อสังคม และทีสําคัญพวกเขาเหล่านันก็จะเป็ น
ผูท้ ีประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอน
2. บุคคลทีกําลังตกทุกข์ได้ยาก สิ งทีต้องการทีสุ ดก็คือความเข้าใจและความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ืน แม้ว่าเราไม่ช่วยเหลือเขา ก็ไม่ควรไปทับถมซําเติมเขา ควรให้ความช่วยเหลือเขา นี เป็ น
คําสอนของสุ ภาษิตจีน
หญิ งจี น ท่ านหนึ งชื อเจี ยนเจี ยน เป็ นช่ างภาพของนิ ตยสารฉบับหนึ ง เจี ยนเจี ย น
ได้รับการศึกษาจากสหรัฐอเมริ กา วิถีชีวิตของเขาจึงมีส่วนไปทางตะวันตก ระหว่างเวลาทีทํางานเขา
เข้ากับเพือนร่ วมงานไม่ได้ นอกจากนี การทํางานของเขายังมีความล่าช้า ทํางานผิดบ่อยมาก จึงไม่
เข้าตาของบรรณาธิ การ แต่เนื องจากเขาเป็ นบุตรสาวของเพือนเถ้าแก่โรงพิมพ์ บรรณาธิ การจึงไม่
กล้าไปแตะต้องเขาแต่ประการใด
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อยูม่ าวันหนึง เกิดปัญหาเกียวกับเรื องภาพถ่ายภาพหนึง เจียนเจียนและบรรณาธิการ
ได้เกิดการถกเถียงกันขึนมา เพือนร่ วมงานของเขาได้ยนิ ต่างมารุ มล้อมและว่ากล่าวด่าทอเจียนเจียน
ต่ าง ๆ นานา อี กทังโจมตี เกี ยวกับเรื องเช้ามาสายบ่ายกลับก่ อนเป็ นต้น จนกระทังเขาทนไม่ ไ ด้
ในทีสุ ดก็ได้ลาออกจากงานไป
คนทีอยูร่ ่ วมกันในสังคมจะเกิดความสงบสุ ขได้ควรจะมีคุณธรรมคือความเสี ยสละ
คือเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพือส่ วนรวม เพราะถ้าต่างคนต่างเห็ นแก่ ตวั ไม่ เห็ นแก่ คนอื นแล้ว
ส่ วนรวมก็จะเดือดร้อน เมือส่ วนรวมเกิดความเดือดร้ อนเสี ยแล้วความสุ ขความสงบจะเกิดขึนได้
อย่างไร
3. การเสี ยสละจึงเป็ นคุณธรรมสําคัญอย่างหนึ งในสังคม เริ มตังแต่ครอบครัวอันเป็ น
หน่ วยเล็ก ๆ ของสังคม ต้องเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวให้แก่กนั เสี ยสละทรัพย์สินทีหามาได้ดว้ ย
ความเหนื อยยากลําบากให้แก่กนั ทังในยามปกติและคราวจําเป็ นดังจะเห็นได้จากทีมีการเสี ยสละ
และบริ จาคทรัพย์ สิ งของเพือช่วยเหลือกัน ในเมือประสบภัยอย่างใดอย่างหนึง เกิดขึนแก่คนในทีใด
ที หนึ ง ก็ ม ัก จะมี ก ารรั บ บริ จ าคเพื อนํา เงิ น หรื อ สิ งของไปช่ ว ยเหลื อ ผูท้ ี ได้รั บ ความทุ ก ข์ค วาม
เดื อดร้อนอันเกิ ดจากภัยพิบตั ิต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็ นต้น หรื อไม่ก็มีการรับบริ จาคสิ งของ
เพือนําไปสร้างเป็ นสาธารณประโยชน์ให้แก่สงั คมส่ วนรวม
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เฉลยกิจกรรมที 2
หลักการจับใจความสํ าคัญ
กิจกรรม
การจับใจความสําคัญและใจความรอง
ผลการเรียนรู้
รู ้และเข้าใจความหมายใจความสําคัญและใจความรองได้
จุดประสงค์
อ่านจับใจความเรื องราวทีกําหนดให้ได้
ภาระงาน
ให้นกั เรี ยนค้นหาใจความสําคัญจากเนือหาต่อไปนี
1. ผูม้ ีนาใจจะนึ
ํ
กถึงผูอ้ ืน และจะพยายามช่วยผูอ้ ืนทีด้อยโอกาสกว่า ผูม้ ีนาใจจึ
ํ งเป็ นที
รักและต้องการของคนทัวไป และเป็ นคนมีคุณค่าต่อสังคม และทีสําคัญพวกเขาเหล่านันก็จะเป็ นผูท้ ี
ประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอน
2. บุคคลทีกําลังตกทุกข์ได้ยาก สิ งทีต้องการทีสุ ดก็คือความเข้าใจและความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ืน
3. การเสี ยสละจึงเป็ นคุณธรรมสําคัญอย่างหนึ งในสังคม เริ มตังแต่ครอบครัวอันเป็ น
หน่วยเล็ก ๆ ของสังคม
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แบบทดสอบ
การอ่านจับใจความสํ าคัญ
1. การอ่านจับใจความสําคัญหมายถึง
ก. การอ่านทีผูอ้ ่านสามารถทราบถึงแนวคิดของเรื องทีอ่านได้
ข. การอ่านทีผูอ้ ่านเข้าใจเรื องราวทีอ่าน และสรุ ปความสําคัญของเรื องทีอ่าน
ค. การอ่านทีผูอ้ ่านสนุกสนานกับการดําเนินเรื องราวทีเป็ นไปอย่างน่าตืนเต้น
ง. การอ่านทีผูอ้ ่านสามารถนําไปปรับปรุ งความสามารถในการอ่านของตนเองได้
2. ใจความสําคัญหมายถึง
ก. ประโยคทีเป็ นหัวเรื องของย่อหน้า
ข. ประโยคทีทําให้สามารถเข้าใจรายละเอียดของย่อหน้าได้
ค. ประโยคทีมีเนือหาเป็ นเหตุเป็ นผลกับประโยคอืน ๆ ในย่อหน้า
ง. ประโยคทีทําให้เกิดความเข้าใจเนือหาของย่อหน้าได้เป็ นอย่างดี
3. ใจความรองคืออะไร
ก. ประโยคทีอยูล่ าํ ดับสุ ดท้ายของย่อหน้า
ข. ประโยคลําดับทีสองต่อจากประโยคแรกในย่อหน้า
ค. ประโยคทีทําให้เข้าใจเนือหาของย่อหน้าได้แม้ไม่มีประโยคอืน ๆ
ง. ประโยคทีเป็ นใจความขยายประโยคหลักหรื อประโยคใจความสําคัญ
4. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของใจความสําคัญ
ก. ข้อความทีบอกรายละเอียดต่าง ๆ ในประโยค
ข. ข้อความทีคลุมใจความของข้อความอืน ๆ ในตอนนัน ๆ ได้ทุกข้อความ
ค. ใจความสําคัญทีมีลกั ษณะเป็ นประโยค ส่ วนมากจะปรากฏอยูต่ น้ ข้อความ
ง. ใจความสําคัญของข้อความหนึง ๆ หรื อย่อหน้าหนึง ๆ ส่ วนมากจะมีเพียงประการเดียว
5. หาใจความสําคัญจากข้อความต่อไปนี
“ด้านหลังของโรงเรี ยนมีป่าละเมาะซึ งมีบริ เวณกว้างขวาง คะเนว่าคงไม่น้อยกว่า 20 ไร่
ป่ าละเมาะนี มีทงต้
ั นไม้ทีให้ร่มเงา ทังทีเป็ นไม้ผลและไม้ดอก จึงเป็ นทีอาศัยของนกหลาย ๆ ชนิ ด
และแมลงต่างๆ ทังผึง แมลงปอ และผีเสื อ เมือเดิ นลึกเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบลําธาร
นําใส ซึงไหลมาจากต้นนําบนภูเขา”
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ก. เป็ นทีอาศัยของนกหลาย ๆ ชนิด และแมลงต่าง ๆ
ข. ป่ าละเมาะนีมีทงต้
ั นไม้ทีให้ร่มเงา ทังทีเป็ นไม้ผลและไม้ดอก
ค. ด้านหลังของโรงเรี ยนมีป่าละเมาะซึงมีบริ เวณกว้างขวาง คะเนว่าคงไม่นอ้ ยกว่า 20 ไร่
ง. เมือเดินลึกเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบลําธารนําใสซึงไหลมาจากต้นนําบนภูเขา
เฉลยแบบทดสอบ 1. ข

2. ก

3. ง

4. ก

5. ค
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แบบประเมินคะแนนการพัฒนา
ชือกลุ่ม.....................................................................................
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7

ชือสมาชิก

คะแนน
ส่ วนตัว

คะแนนเฉลีย
ของกลุ่ม

คะแนน
พิเศษ

คะแนนรวม

เกณฑ์ คะแนน
คะแนนการพัฒนา
0-2
3-5
6-8
9-10

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

คะแนน
การพัฒนา
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แผนการเรียนรู้ที 2
การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค STAD: Student Team Achievement Division)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง การอ่านจับใจความสํ าคัญจากนิทาน
เวลาเรียน 2 ชัวโมง
.................................................................................................………………………………………
มาตรฐานการเรียนรู้
ท 1.1: ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู ้และความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาและ
สร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนิ นชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ม. 2.2 จับใจความสําคัญและอธิ บาย
รายละเอียดจากเรื องทีอ่าน
จุดประสงค์ การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ เรื องนิ ทาน สามารถอ่านจับใจความสําคัญและ
สรุ ปความจากนิทานทีอ่านได้ถูกต้อง
จุดประสงค์ นําทาง
. นักเรี ยนบอกความหมายของนิทานได้ถูกต้อง
. นักเรี ยนจับใจความสําคัญจากนิทานได้ โดยปฏิบตั ิดงั นี
. อ่านนิทานแล้วตอบคําถามได้ถูกต้อง
. เรี ยงลําดับเหตุการณ์ได้
3. นักเรี ยนสรุ ปความจากนิทานได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความนิ ทานเป็ นการอ่านทีต้องเข้าใจเรื องราว สามารถลําดับเหตุการณ์
ของเรื องตลอดจนตอบคําถามจากนิทานทีอ่านได้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
. ตรวจผลงานจากใบงาน
. การอ่านจับใจความและตอบคําถามจากเรื องได้
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. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ประเมินโดยนักเรี ยนเป็ นกลุ่มและประเมินโดยครู
. ทําแบบทดสอบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ครู ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับหลักในการจับใจความ
2. ขันสอนความรู ้ใหม่
ครู ให้ความรู ้ใหม่เกียวกับเรื องความหมายและลักษณะทัวไปของนิ ทาน โดยอธิบาย
เนือหาให้กระจ่าง พร้อมยกตัวอย่าง
3. ขันฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ให้คาํ แนะนํา
ครู ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้นักเรี ยนทํากิจกรรมที 1 ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับ
นิทานและร่ วมกันตรวจสอบ นําคะแนนทีได้รวบรวมเป็ นคะแนนรายบุคคล
4. ขันกิจกรรมกลุ่มย่อย
4.1 ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน
4.2 ครู แ จกใบความรู ้ แ ละใบงานกิ จ กรรมที 2 เพื ออ่ า นจับ ใจความนิ ท านและ
ใบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู ้และร่ วมกันสนทนาถึง
ความหมายของใจความสําคัญและตอบคําถามจากใบงาน
4.3 ครู ติดตามการปฏิ บตั ิ งานกลุ่ มและปรั บปรุ งแก้ไขพฤติ กรรมที ไม่ เหมาะสม
ซึงเกิดขึนในกระบวนการของกลุ่ม
4.4 ครู ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มเสนอผลงาน
4.5 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความหมายของการจับใจความสําคัญ
5. ขันทดสอบ
ครู ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยนทุกคน โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ
นักเรี ยนแต่ละคนจะไม่มีการช่วยเหลือกัน
6. ขันสรุ ปและประเมินผล
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจคําตอบของแบบทดสอบและรวมคะแนนของกลุ่ม
โดยนําคะแนนรายบุคคล คะแนนของสมาชิกกลุ่ม และคะแนนการทดสอบ รวมกันหารด้วยจํานวน
สมาชิก เมือได้คะแนนของกลุ่มแล้ว นําคะแนนของกลุ่มเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนดว่ากลุ่มทียอดเยียม
เก่งมาก และเก่ง

124
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจผลงานจากใบงาน
2. การอ่านจับใจความและตอบคําถามจากเรื องได้
3. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ประเมินโดยนักเรี ยนเป็ นกลุ่มและประเมินโดยครู
4. ทําแบบทดสอบ
สื อการเรียนและแหล่ งเรียนรู้
1. แบบทดสอบ
2. ใบความรู ้เรื องนิทาน
3. ใบงานเรื องอ่านนิทานและจับใจความสําคัญของเรื อง
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ผลการจัดกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ปัญหาทีเกิดระหว่างเรี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ
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.............................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที 1
ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับนิทาน
นิทาน
นิ ทาน หมายถึ ง เรื องเล่าสื บต่ อกันมาเป็ นทอด ๆ อาจเป็ นเรื องที อิ งความจริ ง หรื อ
แต่งขึนมาก็ได้ จุดประสงค์ของการเล่านิ ทาน เพือให้เกิดความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ลดความเครี ยดและให้ขอ้ คิด และคติสอนใจ
ความสํ าคัญของนิทาน
1. คุณค่าในการให้ความบันเทิง สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครี ยด
2. คุณค่าในการปลูกฝังความประพฤติและค่านิ ยมในสังคม และระเบียบแบบแผน
ของสังคม
3. คุณค่าในการสะท้อนโลกทัศน์และภาพของสังคม แสดงชี วิตความเป็ นอยู่ของ
สังคม
องค์ ประกอบของนิทาน
. แนวคิด หรื อแก่นของเรื อง หรื อสารัตถะของเรื อง แนวคิดของเรื องนิ ทานมักเป็ น
องค์ประกอบพืนฐาน ง่ายไม่ลึกซึ งนัก เช่น แนวคิดเรื องแม่เลียงข่มเหงลูกเลียง การทําความดี
จะได้ผลดีตอบสนอง
. โครงเรืองของนิ ทาน มักสัน กะทัดรัด เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน เป็ นลักษณะเรื องเล่า
ธรรมดาโดยดําเนินเรื องไปตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
. ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว เพราะเป็ นเรื องสัน ๆ จะน่าอ่านกว่าเรื องยาว ๆ ตัวละคร
อาจเป็ นคน สัตว์ เทพเจ้า นางฟ้ า มนุษย์ อมนุษย์ ฯลฯ
. ฉาก เป็ นภาพจินตนาการทีผูเ้ ขียนสร้างขึน ให้สอดคล้องกับเนือเรื อง
. ถ้ อยคําหรื อบทสนทนาทีตัวละครในเรื องพูดกัน ควรใช้ภาษาทีกะทัดรัด เข้าใจง่าย
สนุกสนานชวนติดตาม
. คติชีวิต นิ ทานทีดี ตอ้ งมีขอ้ คิดเกี ยวกับชี วิต สังคม และวัฒนธรรม เพือเป็ น
การปลูกฝังคุณธรรมแก่ผอู ้ ่าน ซึงส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ ยาว์ ดังนัน ในตอนท้ายของนิทานมักสรุ ปคติชีวิต
ให้เป็ นเครื องเตือนใจผูอ้ ่านด้วย
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ประโยชน์ จากการอ่านนิทาน
. เป็ นการพัฒนาความคิด สติปัญญาทังด้านภาษาสังคม
. ส่ งเสริ มพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ บุคลิกภาพ
หลักในการอ่าน/เล่านิทาน
. ศึกษา วิเคราะห์ ลกั ษณะนิสัยของตัวละครในนิทาน
ตัวละครในนิ ทานส่ วนใหญ่จะเป็ นตัวเดินเรื อง ลักษณะนิ สัยของตัวละครในแต่ละ
เรื องจะทําให้นิทานนัน ๆ สนุ กสนาน ตัวละครและลักษณะนิ สัยของตัวละครในนิ ทานเป็ นสิ งที
สมมติหรื อแต่งขึนมา อาจจะเป็ นคนสัตว์ สิ งของต่าง ๆ ก็ได้ บทบาทตัวละครอาจจะมีทงดี
ั ทังร้าย
เพือเป็ นตัวแทนเปรี ยบเทียบระหว่างความดี ความชัว ความฉลาด ฯลฯ ผูอ้ ่านควรแยกแยะให้ได้ว่า
ลักษณะของตัวละครในเรื องเป็ นอย่างไร มีพฤติกรรมเด่น ด้อยอย่างไร สามารถนํามาเป็ นแบบอย่าง
อย่างไรได้บา้ ง
. ข้ อคิด คุณค่ าและประโยชน์ ทได้
ี จากนิทาน
นิ ทานทุก ๆ เรื องจะมีขอ้ คิด คุณค่า คติสอนใจ และประโยชน์สอดแทรกไว้ทงั
ในเนื อเรื องและตอนสรุ ป ท้า ยเรื อง เพื อเป็ นการสอนผูฟ้ ั ง /อ่ า นหรื อ เน้น ให้ป ฏิ บ ัติ ต าม ดัง นัน
ต้องวิเคราะห์ดว้ ยว่านิ ทานเรื องนัน ๆ มีสาระสําคัญอย่างไร และสามารถยึดถือเป็ นแบบอย่างได้
อย่างไรบ้าง
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กิจกรรมที 1
ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับนิทาน
กิจกรรม
ศึกษาความหมาย ลักษณะและส่ วนประกอบของนิทาน
ผลการเรียนรู้
เข้าใจความหมายของนิทาน และจับใจความสําคัญของเรื องได้
จุดประสงค์ กจิ กรรม
เรี ยงลําดับเหตุการณ์และสรุ ปใจความสําคัญของเรื องได้
ภาระงาน
ศึกษาความหมายและอ่านนิทาน จากใบความรู ้แล้วตอบคําถาม
คําสั ง ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมายถูกหน้าข้อทีคิดว่าถูก และใส่ เครื องหมายผิดหน้าข้อทีเห็นว่าผิด
...................... 1. นิทานคือเรื องราวทีแต่งขึนเพือมุ่งเน้นความบันเทิงและสอดแทรกแง่คิดแก่ผอู ้ ่าน
...................... 2. นิทานทุกเรื องจะใช้ตวั ละครทีเป็ นสัตว์ เพือนําเสนอเรื องราว
...................... 3. เรื องรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก จัดอยูใ่ นประเภทนิทาน
...................... 4. นิทานสอนคนให้ประพฤติปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นระเบียบ แบบแผนทางสังคม
....................... 5. คุณค่าและคติสอนใจในนิทานสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้
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เฉลยกิจกรรมที 1
ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับนิทาน
กิจกรรม
ศึกษาความหมาย ลักษณะและส่ วนประกอบของนิทาน
ผลการเรียนรู้
เข้าใจความหมายของนิทาน และจับใจความสําคัญของเรื องได้
จุดประสงค์ กจิ กรรม
เรี ยงลําดับเหตุการณ์และสรุ ปใจความสําคัญของเรื องได้
ภาระงาน
ศึกษาความหมายและอ่านนิทาน จากใบความรู ้แล้วตอบคําถาม
คําสั ง ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย ถูกหน้าข้อทีคิดว่าถูกและใส่ เครื องหมายผิดหน้าข้อทีเห็นว่าผิด
......../......... 1. นิทานคือเรื องราวทีแต่งขึนเพือมุ่งเน้นความบันเทิงและสอดแทรกแง่คิดแก่ผอู ้ ่าน
......x.......... 2. นิทานทุกเรื องจะใช้ตวั ละครทีเป็ นสัตว์ เพือนําเสนอเรื องราว
.....x............ 3. เรื องรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก จัดอยูใ่ นประเภทนิทาน
....../............ 4. นิทานสอนคนให้ประพฤติปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นระเบียบ แบบแผนทางสังคม
....../............. 5. คุณค่าและคติสอนใจในนิทานสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ ของเราได้
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กิจกรรมที 2
อ่านจับใจความนิทาน

กิจกรรม
อ่านนิทานและจับใจความสําคัญของเรื อง
ผลการเรียนรู้
เข้าใจความหมายของนิทาน และจับใจความสําคัญของเรื องได้
จุดประสงค์ กจิ กรรม
เรี ยงลําดับเหตุการณ์และสรุ ปใจความสําคัญของเรื องได้
ภาระงาน
ศึกษาความหมายและอ่านนิ ทาน จากใบความรู ้แล้วตอบคําถาม เรี ยงลําดับเหตุการณ์
และสรุ ปใจความสําคัญของนิทานได้
นิทานเรืองลิงกับปลา
ลิงกับปลาเป็ นเพือนกัน มีความรักใครช่วยเหลือกันเป็ นอย่างดี เมือมีเวลาว่างลิงจะไปคุยกับ
ปลา ปรึ กษาหรื อปรับทุกข์กนั อยู่เสมอ ลิงนันเป็ นสัตว์ทีได้เปรี ยบปลา
มาก เพราะจะไปไหน ก็สะดวก มีเสรี ทีจะท่องเทียวหาอาหารในป่ าต่าง ๆ
ได้อย่างกว้างขวาง แต่ ลิงก็คิดการณ์ไกลต่อไปว่า ถ้าเกิดอาหารในป่ าหมด
ไป ตนก็อาจจะต้องพึงพาอาศัยปลาบ้างก็ได้ อย่างน้อยการทีลิงได้คบกับ
ปลานั นทํา ให้ ลิ ง กว้า งขวางขึ นเผื อมี ศ ัต รู รุ กรานลิ ง ก็ จ ะมี ป ลาคอย
ช่วยเหลือได้บา้ ง ปลานันเป็ นสัตว์ทีจะต้องอาศัยอยูใ่ นนํา ปลาคิดว่าการที
ได้ลิ ง มาเป็ นเพื อนนั นปลาจะได้รั บ ประโยชน์ จ ากลิ ง มากมายหลาย
ประการ อย่างน้อยหากปลาติดอยูบ่ นบกลิงก็จะช่วยจับปลามาปล่อยลงนําได้
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อีกประการหนึ งลิงก็ไม่กินปลาเป็ นอาหาร ดังนัน การคบกันกับลิงก็มีความปลอดภัย
ยิงบนบกก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ลิงก็อาจจะนําอาหารมาให้ตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิงผลไม้สุก ๆ ที
เป็ นเศษอาหารเหลือจากลิงแล้ว ลิงก็อาจจะทิงมาให้ปลากินบ้าง
เป็ นอันว่าการคบกันของลิงกับปลานัน ได้ประโยชน์
ด้วยกันทังสองฝ่ าย ปลานันได้ประโยชน์ระยะสัน ส่ วนลิ งนันได้
ประโยชน์ระยะยาว ซึงต่างก็ถอ้ ยอาศัยกันตลอดมา
อยูม่ าวันหนึ งเกิดนําท่วม ท่วมป่ าด้วย ทังลิงและปลาต่างก็
เป็ นห่ วงซึ งกันและกัน ลิงนันเทียวกระโดดไปตามกิ งไม้ ตามต้นไม้
ต่ า ง ๆ ร้ อ งเรี ยกหาปลา กลัว ว่ า ปลาจะติ ด ค้า งอยู่ ต ามต้น ไม้ กิ งไม้
หาเท่าไรก็ไม่พบปลา หาปลาจนอ่อนเพลียหลับไปบนต้นไม้ตน้ หนึ ง ปลาก็เทียวหาลิงทุกหนทุก
แห่ งทีปลาสามารถจะว่ายนําไปได้ ปลาคิดในใจว่า คราวนี เป็ นโอกาสของเราทีช่วยเหลือลิงบ้าง
เพราะตลอดเวลาทีคบกันนัน ปลาจะได้รับการช่วยเหลือจากลิงเป็ นส่ วนมาก ปลาจึงมีความ
ปรารถนาอันแรงกล้าทีจะช่วยเหลือลิงบ้าง แต่กห็ าลิงไม่พบ หาลิงจนอ่อนใจจึงเข้าไปพักอยูใ่ นโพรง
ต้นไม้แห่งหนึง เพือให้มีกาํ ลังแข็งแรงแล้วค่อยคิดหาลิงต่อไป
แต่แล้วธรรมชาติก็ได้ ช่วยให้ลิงกับปลาได้พบกันจนได้ กล่าวคือ นําป่ าทีท่วมนันได้
พัดพาเอาปลาทีอยู่ในโพรงนันขึนไปกระทบกับกิงไม้ที ลิงเกาะอยู่ ลิงพอถูกนําป่ ากระเด็นมา
กระทบตนก็ตกใจตืน สายตาก็เหลือบไปเห็นปลาซึ งกําลังถูกกระแสนําพัดพามาทีตนอยูพ่ อดี จึงได้
จับปลาไว้ แล้วนําปลาไปไว้บนยอดไม้ ไม่ให้ปลาถูกนําอีกต่อไป
ลิงคิดว่าถ้าขืนให้ปลาอยูใ่ นนําซึ งไหลเชียวอย่างนัน ปลาก็อาจจะเป็ นอันตรายได้ ส่ วน
ปลาก็เห็นด้วยกับลิง ปลา คิดว่าถ้าตนเองต้องอยูใ่ นนําทีพัดแรงนีตัวเองอาจจะไปกระทบกับก้อนหิ น
ตายเสี ยก่อนก็ได้ สู ้อยูก่ บั ลิงบนยอดไม้นีจะปลอดภัยกว่า อย่างไรเสี ยก็จะช่วยกันหาอาหารมาให้เรา
กินได้ ปลาลืมว่าตนเองเป็ นสัตว์นาเสี
ํ ยสนิ ท ในไม่ชา้ ปลาก็ตาย ฝ่ ายลิงนันเมือเห็นปลาเพือนยาก
ของตนต้องตายไปต่อหน้าต่อตา ก็รู้สึกเสี ยใจเป็ นอย่างมาก
(ทีมา: Meesubandmeesuk Theemcle)
1. เรี ยงลําดับเหตุการณ์จากนิทานเรื องลิงกับปลา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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“ลิงกับปลาเป็ นเพือนกัน มีความรักใครช่วยเหลือกันเป็ นอย่างดี เมือมีเวลาว่างลิงจะไป
คุยกับปลา ปรึ กษาหรื อปรับทุกข์กนั อยูเ่ สมอ ลิงนันเป็ นสัตว์ทีได้เปรี ยบปลามาก เพราะจะไปไหนก็
สะดวก มีเสรี ทีจะท่องเทียวหาอาหารในป่ าต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่ ลิงก็คิดการณ์ไกลต่อไปว่า
ถ้าเกิดอาหารในป่ าหมดไป ตนก็อาจจะต้องพึงพาอาศัยปลาบ้างก็ได้ อย่างน้อยการทีลิงได้คบกับ
ปลานันทําให้ลิงกว้างขวางขึน เผือมีศตั รู รุกรานลิงก็จะมีปลาคอยช่วยเหลือได้บา้ ง ปลานันเป็ น
สัตว์ทีจะต้องอาศัยอยูใ่ นนํา ปลาคิดว่าการทีได้ลิงมาเป็ นเพือนนัน ปลาจะได้รับประโยชน์จากลิง
มากมายหลายประการ อย่างน้อย ถ้าเผือปลาได้ติดค้างอยูบ่ นบกลิงก็จะช่วยจับปลามาปล่อยลงนํา
ได้”
2. ใจความสําคัญของข้อความนีคืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. ใจความรองของข้อความนีคืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. นิทานเรื องนีให้ขอ้ คิดอย่างไรกับผูอ้ ่าน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เฉลยกิจกรรมที 2
อ่านจับใจความนิทาน
กิจกรรม
อ่านนิทานและจับใจความสําคัญของเรื อง
ผลการเรียนรู้
เข้าใจความหมายของนิทาน และจับใจความสําคัญของเรื องได้
จุดประสงค์ กจิ กรรม
เรี ยงลําดับเหตุการณ์และสรุ ปใจความสําคัญของเรื องได้
ภาระงาน
ศึกษาความหมายและอ่านนิ ทาน จากใบความรู ้แล้วตอบคําถาม เรี ยงลําดับเหตุการณ์
และสรุ ปใจความสําคัญของนิทานได้
1. เรี ยงลําดับเหตุการณ์จากนิทานเรื องลิงกับปลา
ลิงกับปลาเป็ นเพือนกัน อาศัยพึงพากันเรือยมา/วันหนึงเกิดนําท่ วมป่ า ลิงตามหาปลา
หวังช่ วยปลา/ลิงพบปลาและนําปลามาอยู่บนต้ นไม้ เพือให้ ปลอดภัย/ ปลาเป็ นสั ตว์ นําจึงตาย
ในทีสุ ด
2. ใจความสําคัญของข้อความนีคืออะไร
ลิงกับปลาเป็ นเพือนกัน มีความรั กใครช่ วยเหลือกันเป็ นอย่ างดี เมือมีเวลาว่ างลิงจะ
ไปคุยกับปลา ปรึกษาหรือปรับทุกข์ กนั อยู่เสมอ
3. ใจความรองของข้อความนีคืออะไร
ลิงนันเป็ นสั ตว์ ทีได้ เปรียบปลามาก เพราะจะไปไหนก็สะดวก มีเสรีทีจะท่ องเที ยวหา
อาหารในป่ าต่ าง ๆ ได้ อย่ างกว้ างขวาง แต่ ลิงก็คิดการณ์ ไกลต่ อไปว่ า ถ้ าเกิดอาหารในป่ าหมดไป
ตนก็อาจจะต้ องพึงพาอาศัยปลาบ้ างก็ได้ อย่ างน้ อยการทีลิงได้ คบกับปลานันทําให้ ลงิ กว้ างขวาง
ขึน เผือมีศัตรูรุกรานลิงก็จะมีปลาคอยช่ วยเหลือได้ บ้าง ปลานันเป็ น สั ตว์ ทีจะต้ องอาศัยอยู่ในนํา
ปลาคิดว่ าการทีได้ ลิ งมาเป็ นเพือนนัน ปลาจะได้ รับประโยชน์ จากลิงมากมายหลายประกา
อย่ างน้ อย ถ้ าเผือปลาได้ ติดค้ างอยู่บนบกลิงก็จะช่ วยจับปลามาปล่อยลงนําได้
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4. นิทานเรื องนีให้ขอ้ คิดอย่างไรกับผูอ้ ่าน
การทีจะช่ วยเหลือผู้อืนนันเราต้ องศึกษาทําความเข้ าใจในตัวของผู้ทีเราจะช่ วยเหลือ
เขาให้ ดีเสี ยก่ อนการทีจะรั บความช่ วยเหลือจากผู้อืนนัน เราต้ องคิดให้ รอบคอบว่ าเขาช่ วยเหลือ
เราถูกต้ องตามทีเราต้ องการหรือไม่
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แบบทดสอบ
เรือง การอ่านจับใจความจากนิทาน
1. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของนิทาน
ก. เป็ นเรื องทีไม่ปรากฏชัดว่าใครเป็ นผูแ้ ต่ง
ข. เป็ นร้อยแก้วทีเล่าต่อกันมาแบบปากต่อปาก
ค. เนือหาของนิทานมีการเปลียนแปลงได้
ง. เป็ นเรื องทีเกิดขึนจริ ง ในอดีต
อ่านนิทานพืนบ้ าน กระต่ ายผู้เสี ยสละ และตอบคําถามข้ อ 2-4
กาลครั งหนึ งนานมาแล้ว พระโพธิ สัตว์เกิ ดเป็ นกระต่ายอาศัยอยู่ในป่ าแห่ งหนึ ง
ท่ามกลางหุ บเขาและแม่นาล้
ํ อมรอบ ต่อมาวันหนึ ง กระต่ายมองดูจนั ทร์รู้ว่าพรุ่ งนี จะเป็ นวันอุโบสถ
จึงกล่าวว่า “วันพรุ่ งนี เราจะรักษาศีล ให้ทาน เพราะมีผลบุญกุศลมาก” ด้วยอานุภาพแห่ งศีลของ
กระต่ายเป็ นเหตุให้บรรลังก์ของเท้าวสักกะเร่ าร้อน ท้าวเธอจึงลงมาพิสูจน์ศีลของกระต่ายโดยแปลง
ร่ างเป็ นพราหมณ์ไปยังทีอยูข่ องกระต่าย พร้อมร้องขออาหารกระต่ายดีใจจึงพูดว่า “พราหมณ์…
ขอเชิญท่านก่อไฟเถิด เราไม่มีอะไรจะให้ท่าน นอกจากเนื อของเรานี แหละ ขอเชิญท่านบริ โภค
เราเถิด” ว่าแล้วก็กล่าวเป็ นคาถาว่า “กระต่ายไม่มีงา ไม่มีถวั ไม่มีขา้ วสาร ท่านจงบริ โภค เราผูส้ ุ ก
ด้วยไฟนี แล้วเจริ ญสมณธรรมอยูใ่ นป่ าเถิด”
ท้าวสักกะจึงเนรมิตให้มีกองไฟขึนแล้วบอกให้กระต่ายทราบกระต่าย ลุกขึนจากหญ้า
แพรกสลัดขนไล่สัตว์อืนๆ 3 ครัง มีความดีใจ ไม่กลัวต่อความตาย กระโดดเข้ากองไฟไป แต่ก็ตอ้ ง
แปลกใจว่าไฟทําไมเย็นยิงนักจึงถามพราหมณ์ดู ท้าวสักกะในร่ างพราหมณ์จึงกล่าวว่า “ท่านบัณฑิต
เรามิใช่พราหมณ์ดอก เราเป็ นท้าวสักกะ มาเพือทดลองศีลของท่านเท่านันเอง”
กระต่ายพูดว่า “ท่านท้าวสักกะ ท่านหวังจะทดลองข้าพเจ้าเท่านันเองหรื อ แล้วชาวโลก
จะรู ้ว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้ชีวิตเป็ นทานได้อย่างไรกันเล่า” ท้าวสักกะตอบว่า “คุณความดีในการ
เสี ยสละชี วิตเป็ นทานของท่านครั งนี จะมี ปรากฏตลอดไป” ว่าแล้วก็เขียนรู ปกระต่ายไว้บน
ดวงจันทร์ เป็ นสัญลักษณ์ ให้ชาวโลกได้เห็ นตังแต่นันเป็ นต้นมา แล้วก็หายวับกลับเทวโลกไป
กระต่ายจึงรักษาศีลจนตราบสิ นชีวิต
(ดัดแปลงจากนิทานชาดกเรื องกระต่ายผูส้ ละชีวิต)
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2. ท้าวสักกะแปลงร่ างเป็ นอะไรมายังโลกมนุษย์เพือพิสูจน์ศีลของกระต่าย
ก. ชาวนา
ข. พราหมณ์
ค. พ่อค้า
ง. นักบวช
3. เหตุใดจึงได้เขียนรู ปของกระต่ายไว้บนดวงจันทร์
ก. กระต่ายช่วยเหลือผูอ้ ืน
ข. กระต่ายมีความซือสัตย์
ค. มีความกตัญ ู
ง. กระต่ายเป็ นผูร้ ักษาศีล
4. เรี ยงลําดับเหตุการณ์ของเรื องกระต่ายผูเ้ สี ยสละ
1.ท้าวสักกะประทานพรแก่กระต่าย
2.ท้าวสักกะแปลงร่ างเป็ นพราหมณ์
3.กระต่ายกระโดดลงไปในกองไฟ
4.กระต่ายกล่าวว่า “พรุ่ งนีเราจะรักษาศีล”
ก. 2 1 4 3
ข. 4 1 2 3
ค. 4 2 3 1
ง. 2 3 4 1
5. นิทานเรื องนีสอนเกียวกับอะไร
ก. การเสี ยสละ
ข. การทําความดี
ค. การคบคน
ง. การคิดไตร่ ตรอง
เฉลยแบบทดสอบ 1. ง

2. ข

3. ก

4. ค

5. ก
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แบบประเมินคะแนนการพัฒนา
ชือกลุ่ม.....................................................................................
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7

ชือสมาชิก

คะแนน
ส่ วนตัว

คะแนนเฉลีย
ของกลุ่ม

คะแนน
พิเศษ

คะแนนรวม

เกณฑ์ คะแนน
คะแนนการพัฒนา
0-2
3-5
6-8
9-10

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

คะแนน
การพัฒนา
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ข้ อสอบวัดผลการเรียนรู้เรืองการอ่านจับใจความ
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คําชีแจง ข้อสอบมีทงสิ
ั น 20 ข้อ เลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว
ข้า พเจ้า เห็ น ว่ า คนไทยไม่ เ ริ มตื นตัว เสี ย แต่ บ ัด นี ในระยะ 5-10 ปี ข้า งหน้า แล้ว การค้า
ทุกระดับของคนไทยก็ตอ้ งตกอยู่ในมือของญีปุ่ นแทบทังสิ น ในขณะนี น้อยคนที จะทราบว่า
เงินบาททีประชาชนไทยทุกคนนํามาได้ ได้จ่ายให้ญีปุ่ นเป็ นจํานวน 5% ของรายได้
1. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื องใด
ก. อาชีพหลักของชาวไทยกับชาวญีปุ่ น
ค. เศรษฐกิจของไทยในภายหน้า

ข. การจ่ายเงินของคนไทย
ง. รายจ่ายกับรายได้ของคนไทย

เมือเราสอบตกเราย่อมเสี ยใจ บางคนเกิ ดความรู ้สึกว่า ชี วิตนี ไร้ ค่าการสอบตกเป็ นความ
อับอายทีจะติดตัวไปจนตลอดชีวิต มองหน้าใครไม่ได้อีกแล้ว ฉันเป็ นคนโง่คนไร้ความสามารถ
ความรู ้สึกเช่นนี ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะทําให้เราจมอยู่ในความทุกข์และไม่มีวนั แก้ตวั
ได้ตลอดชี วิต บางคนอาจคิดว่าเลิกรู ้ สึกเช่ นนี ไม่ได้แต่นันเป็ นเพราะไม่พยายามเลิกความเป็ น
คนจิตใจไม่เข้มแข็งของตนเองต่างหากทีทําลายตนเองหาใช่การสอบตกไม่ การสอบตกเป็ นเพียง
เหตุเล็กน้อยแต่เรากลับทําลายตนเองเสี ยราวกับเป็ นมหันตทุกข์
2. สาระสําคัญของข้อความนีคืออะไร
ก. เมือเราสอบตกเราย่อมเสี ยใจ
ข. แล้ว ฉันเป็ นคนโง่คนไร้ความสามารถ
ค. คนจิตใจไม่เข้มแข็งของตนเองต่างหากทีทําลายตนเองหาใช่การสอบตก
ง. การสอบตกเป็ นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เรากลับทําลายตนเองเสี ยราวกับเป็ นมหันตทุกข์
เราชําระแต่กาย ไม่ชาํ ระใจ ฉะนันบางคนจึงเป็ นโรคทางใจ
งอมแงม มนุษย์ สังคม และโลกต้องสันสะเทือน เร่ าร้อนอยู่
ด้วยโรคอาธรรม
3. สาระสําคัญของข้อความนีตรงกับข้อใด
ก. เราชําระแต่ร่างกาย
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ข. บางคนจึงเป็ นโรคทางใจ
ค. โลกต้องสันสะเทือนเร่ าร้อนด้วยโรคาอธรรม
ง. เราชําระแต่กาย ไม่ชาํ ระใจ ฉะนันบางคนจึงเป็ นโรคทางใจ
ทางปั กษ์ใต้นนจะเรี
ั
ยกเครื องดืมประเภทกาแฟว่า “โกปี ” คําว่าโกปี นัน
หมายถึงกาแฟในความหมายกว้างส่ วนจะชงแบบไหนก็อีกเรื องหนึ ง ทีสําคัญคือ
คําว่า “โกปี ” แม้จะเรี ยกผ่านสําเนียงจีนโดยคนจีนก็ตาม แต่ทีมาของคํานีก็ไม่ใช่
ภาษาจีน หากแต่เป็ นคําทีเรี ยกทับศัพท์คาํ ภาษาอังกฤษ คือคําว่า “คอฟฟี ” ลงไป
อีกชันหนึ ง คําว่า “โกปี ” จึงไม่ควรนับเป็ นคําจีนสยาม แต่น่าจะเป็ นคําจีนฝรัง
เสี ยมากกว่า
4. สาระสําคัญของคําประพันธ์นีตรงกับข้อใด
ก. ทางปักษ์ใต้นนจะเรี
ั
ยกเครื องดืมประเภทกาแฟว่า “โกปี ”
ข. “โกปี ” จึงไม่ควรนับเป็ นคําจีนสยาม แต่น่าจะเป็ นคําจีนฝรังเสี ยมากกว่า
ค. โกปี นันหมายถึงกาแฟในความหมายกว้างส่ วนจะชงแบบไหนก็อีกเรื องหนึง
ง. แม้จะเรี ยกผ่านสําเนียงจีน โดยคนจีนก็ตาม แต่ทีมาของคํานีก็ไม่ใช่ภาษาจีน
ใช้ ข้อความต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 5-6
สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สงถอนทหารทั
ั
งหมดออกจาก
คูเวตอย่างไม่มีเงือนไขแต่ยงั ปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเป้ าหมาย พันธมิตรสุ ด
ดือด้านได้คืบจะเอาศอก ยันจะทิงระเบิดต่อไปหากข้าศึกไม่ยอมทิงอาวุธทังหมด
5. ใจความสําคัญของข้อความนีคืออะไร
ก. สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว
ข. แต่ยงั ปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเป้ าหมาย
ค. ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สงถอนทหารทั
ั
งหมดออกจากคูเวตอย่างไม่มีเงือนไข
ง. พันธมิตรสุ ดดือด้านได้คืบจะเอาศอก ยันจะทิงระเบิดต่อไปหากข้าศึกไม่ยอมทิงอาวุธทังหมด
6. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้นปรากฏอยูส่ ่ วนใด
ก. อยูต่ น้ ย่อหน้า
ข. อยูท่ า้ ยย่อหน้า
ค. อยูก่ ลางย่อหน้า
ง. อยูต่ น้ และท้ายย่อหน้า
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ในปั จจุบนั นีปรากฏว่า ได้มีการใช้ถอ้ ยคําออกจะฟุ่ มเฟื อยและไม่ตรงกับ
ความหมายอันแท้จริ งอยูเ่ นือง ๆ ทังการออกเสี ยงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ถ้าปล่อยให้เป็ นไปดังนี “ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุ ดโทรม” ชาติไทยของเรา
มีภาษาของเราใช้เองเป็ นสิ งอันประเสริ ฐอยูแ่ ล้วเป็ นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
7. ข้อใดเป็ นใจความสําคัญของข้อความข้างต้น
ก. ในปัจจุบนั นีปรากฏว่า มีการใช้ถอ้ ยคําออกจะฟุ่ มเฟื อยและไม่ตรงกับความหมายอยูเ่ นือง ๆ
ข. ชาติไทยของเรามีภาษาของเราใช้เองเป็ นสิ งอันประเสริ ฐอยูแ่ ล้ว เป็ นมรดกอันมีค่าตกทอด
มาถึงเรา
ค. ทังการออกเสี ยงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็ นไปดังนี “ภาษาของเราก็มีแต่จะ
ทรุ ดโทรม”
ง. ในปัจจุบนั นีปรากฏว่า ได้มีการใช้ถอ้ ยคําฟุ่ มเฟื อยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริ ง
อยูเ่ นือง ๆ
แมลงบางชนิดในท้องทีทีมีการพ่นยาฆ่าแมลงจํานวนมากสามารถสร้างความต้าน ทานต่อ
ฤทธิ ยาได้ดีกว่า แมลงในท้องที ทีไม่เคยพ่นยาฆ่าแมลงเลยแม้จะเป็ นแมลงชนิ ดเดียวกัน ทังนี
เพราะแมลงเคยชิ นต่อฤทธิ ยา มีความทนต่อยาหรื อดือยานันเอง ความต้านทานเกิดขึนได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น พิษยาอาจซึ มซาบเข้าไปในร่ างกายแมลงได้ชา้ ลง ระบบสรี รวิทยาของแมลง
สามารถสะสมพิษของยาไว้ในไขมันในรู ปทีไม่สามารถแสดง ฤทธิ ก็เป็ นได้ ดังนันแมลงที
หลงเหลือรอดตายหลังจากทีถูกป้ องกันกําจัดด้วยยาฆ่าแมลงก็คือ แมลงทีมีความสามารถทนทาน
เป็ นพิเศษต่อยาฆ่าแมลงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนันเอง
8. ข้อความนีไม่ได้กล่าวถึงเรื องใด
ก. สาเหตุทีแมลงดือยา
ค. ประเภทของยาฆ่าแมลง

ข. การกําจัดแมลงดือยา
ง. ความล้มเหลวของการใช้ยาฆ่าแมลง

ใช้ ข้อความต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 9-11
สามีภรรยาคู่หนึ งขายหมูสะเต๊ะ ช่วงทีสามีขาย เมือไม่มีลูกค้าเขาจะปล่อยให้ถ่านใน
เตาแทบมอดหมด เมือมีลูกค้ามาสังซือ กว่าถ่านในเตาคุขึนมาใหม่ก็ยากและเสี ยเวลา ลูกค้า
ต้องคอยนานจนบางคนหมดความอดทน ส่ วนภรรยาจะพยายามเลียงไฟไว้อย่างสมําเสมอ
แม้จะเป็ นต้นทุนรายจ่ายเพิมขึน แต่กท็ าํ ให้ลูกค้าไม่ตอ้ งคอยนาน ทําให้ขายดีขึน
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9. ข้อความนีกล่าวถึงเรื องใด
ก. การศึกษา
ค. การดําเนินชีวิต
10. “เลียงไฟ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. จุดไฟขึนใหม่
ค. ทําไฟให้ลุโชน
11. การกระทําของภรรยาแสดงว่าเป็ นคนเช่นไร
ก. มีความมานะ อดทน
ค. มีความถนัดในงานทีทํา

ข. การประกอบอาชีพ
ง. การรับประทานอาหาร
ข. ดับไฟให้สนิท
ง. ดูแลไฟไม่ให้ดบั
ข. มีความซือสัตย์
ง. มีความตังใจในการทํางาน

ผักคะน้าเป็ นผักทีปลูกได้ทุกท้องทีและภูมิอากาศ ใช้พืนทีในการปลูกไม่มากนัก
เสี ยแต่วา่ ผักคะน้าจะมีศตั รู พืชมาก สาเหตุนีเองเลยทําให้ผทู ้ ีปลูกใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี
ต่าง ๆ เพือไม่ให้ผกั เสี ยหาย จึงทําให้ผกั คะน้าเป็ นผักทีไม่ค่อยปลอดสารพิษ แต่ปัจจุบนั นี
ได้มีการทําผักปลอดสารพิษกันมาก ดังนัน เวลาทีจะซื อมาบริ โภคก็ควรเลือกทีไว้ใจได้
ถ้าพอมีทีทางมาลองปลูกคะน้าไว้กินเองก็จะเป็ นการดี กินได้สบายใจ
12. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
ก. ควรปลูกคะน้าไว้กินเอง
ค. ผักคะน้าไม่ค่อยปลอดสารพิษ

ข. ผักคะน้าจะมีศตั รู พืชมาก
ง. ปัจจุบนั มีการปลูกผักปลอดสารพิษ

ใช้ ข้อความต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 13-14
คนไทยทุกคน มีหน้าทีจะต้องช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย ทรัพยากร สถาบัน
และเอกลักษณ์ทุกอย่างทีแสดงความเป็ นไทย เพือให้ชาติไทยคงอยูต่ ลอดไป สถาบัน
หลัก หรื อสถาบันสําคัญทีเราต้องเคารพและจงรักภักดี คือ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัต ริ ย์เ พราะสถาบัน ทังสามนี เป็ นสถาบัน ที แสดงถึ ง ความมันคงของ
ประเทศชาติ
13. หน้าทีทีสําคัญทีสุ ดของชาวไทยคือสิ งใด
ก. ทานอาหารไทยได้อร่ อย
ค. พูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน

ข. ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย
ง. รักษาวัฒนธรรมประเพณี ไทย
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14. สถาบันทีมีความสําคัญต่อความมันคงของชาติไทยคือสถาบันใด
ก. วัด
ข. รัฐบาล
ค. ครอบครัว

ง. พระมหากษัตริ ย ์

“แม่ของเจ้ามีความหวันเกรงว่าเจ้าจะเรี ยนมากเกินไปด้วยเห็นลูก ท่านทีไป ๆ
กลับมากลายเป็ นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็น มีคาํ กล่าวว่าเป็ นด้วยอ่านหนังสื อเหลือ
เกินไปนัก ส่ วนความเห็นของข้านัน เห็นว่าถ้าตามันจะสันด้วยเรี ยนมากก็ช่างหัวมัน
ปล่อยให้มนั สันเถิด เวลาเจ้าอยูเ่ มืองนอก ข้าจะให้เจ้าซือแว่นตา เวลากลับมาเมืองไทย
เจ้าจะกลับมารับราชการ ข้าก็คงให้เงินเดือนเจ้าพอซือแว่นตาเหมือนกัน”
(กรมหมืนพิทยาลงกรณ์, 2553: 10)
15. ข้อความข้างต้น กล่าวถึงเรื องใด
ก. การตัดแว่นสายตา
ค. การรับราชการ

ข. การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ง. การศึกษาหาความรู ้

ใช้ ข้อความต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 16-18
คนที ไม่ ส วยนันมี โ อกาสประสบความสุ ข ความเจริ ญ ในชี วิ ต สมรสมากกว่ า
คนสวย เพราะคนสวยนันเมือรู ้ว่าสวยก็มิใคร่ ไยดีทีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสมรส
เพราะทะนงตัวว่ามีความสําคัญด้วยรู ปสมบัติ สตรี ทีขาดรู ปสมบัตินนจะเป็
ั
นภรรยาทีดี
รู ้จกั เอาใจสามีทุกทาง ทําให้เกิดความรักทียังยืนแท้จริ งเพราะความรักอันแท้จริ งนัน มิได้
อยูท่ ีรู ปสมบัติ ซึงอยูก่ นั นานไปก็จืดเพราะความเคยชิน แต่อยูท่ ีเจตนาทีจะให้อีกฝ่ ายหนึง
พอใจนันมากกว่า คนสวยนันมักจะมี คนติ ดตามห้อมล้อมหรื อมี คนปรารถนาอยู่
ตลอด จนลืมสัญชาตญาณทีจะฟักไข่ให้เป็ นตัวส่ วนคนทีไม่สวยนัน ธรรมชาติกบั เพิม
สัญชาตญาณเอาใจคนอืนนี ให้ จนในทีสุ ดด้วยความหวังดีและเจตนาดี ตลอดจนความ
น่ารักต่าง ๆ ของ คนไม่สวยนันเอง ผูท้ ีอยูด่ ว้ ยไปนาน ๆ ก็จะเห็นสวยได้อย่างประหลาด
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ ปราโมช, 2514: 276)
16. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้นอยูบ่ ริ เวณใด
ก. ทีขาดรู ปสมบัตินนจะเป็
ั
นภรรยาทีดีรู้จกั เอาใจสามีทุกทาง
ข. คนทีไม่สวยนันมีโอกาสประสบความสุ ขความเจริ ญในชีวิตสมรสมากกว่าคนสวย
ค. คนสวยนันมักจะมีคนติดตามและปรารถนาอยูต่ ลอดจนลืมสัญชาตญาณทีจะฟักไข่ให้เป็ นตัว
ง. คนทีไม่สวยนัน ธรรมชาติกบั เพิมสัญชาตญาณเอาใจคนอืน จนในทีสุ ดด้วยความหวังดีและ
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เจตนาดี ตลอดจนความน่ารักต่าง ๆ ของ คนไม่สวยนันเองทีอยูไ่ ปนาน ๆ ก็จะเห็นสวย
17. จากข้อความข้างต้นเพราะเหตุใดคนสวยจึงไม่ประสบความสําเร็ จในชีวติ คู่
ก. เป็ นคนทีไม่มีความจริ งใจ
ข. ไม่รู้จกั เอาใจใส่ และดุแลสามี
ค. ไม่เอาการงานเพราะมัวแต่ห่วงสวย
ง. เพราะทระนงตัวว่ามีความสวยเป็ นอาวุธ
18. ข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้อง
ก. ชีวิตคู่จะดํารงอยูไ่ ด้เพราะความรักและความเอาใจใส่
ข. คนทีหน้าตาสวยเป็ นคนทีไม่รู้จกั เอาใจใส่ คนอืนและทําให้ชีวิตคู่ลม้ เหลว
ค. ควรหาคู่ครองทีหน้าตาไม่สวยเพราะจะทําให้ชีวิตคู่ประสบความสําเร็ จ
ง. ชีวิตคู่จะประสบความสําเร็ จ ผูห้ ญิงจําเป็ นต้องมีสญ
ั ชาตญาณของความเป็ นแม่
ใช้ เรืองราวต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 19
นายชุ่มชืนมีอาชีพขายฟื น อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเล็กๆแห่ งหนึ งใกล้เชิงเขา ทุกวัน
เขาจะเก็บกิงไม้แห้งจากเชิงเขาเพือนําไปขายในตลาด ชาวบ้านซื อกิงไม้ไปทําฟื นสําหรับ
หุงต้ม ฟื นของนายชุ่มชืนขายดิบขายดีนายชุ่มชืนได้เงินกลับบ้านมา ก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้
สอยประจําวัน
“..เร่ เข้ามา เร่ เข้ามา ไม่ซือไม่หาไม่ว่าอะไร ฟื นนายชืนเนือไม้แห้งสนิท จุดง่าย
ติดง่ายใช้งานนานกว่าใคร”
วันหนึงภรรยานายชุ่มชืนพูดกับสามีวา่ ..
ภรรยา...“เดินเก็บกิงไม้แห้งไปขายเมือไหร่ จะรํารวยสักที”
นายชุ่มชืน..“ใช่นนสิ
ั ทัง ๆ ทีฟื นฉันก็ขายดิบขายดี”
ภรรยา... “ฉันว่านะ แทนทีจะเก็บกิงไม้ เปลียนเป็ นไปตัดต้นไม้น่าจะดี”
รุ่ งเช้านายชุ่ มชื นจึ งออกตัดต้นไม้ทีขึนรอบ ๆเชิ งเขา ขณะทีนายชุ่ มชื นกําลังตัด
ต้นไม้ตน้ หนึ งอยู่ ก็มีแม่นกกางเขนตัวหนึ งบินมาขอร้องไม่ให้ตดั ต้นไม้ตน้ นัน ..แต่นาย
ชุ่มชืนก็ไม่สนใจ แล้วก็ลงมือตัดต้นไม้ต่อไป ได้ไม้กองใหญ่นาํ ไปขายได้เงินมากกว่าเดิม
ฝ่ ายภรรยาเมือเห็นสามีได้เงินมากขึนก็เกิดความโลภ จึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทังป่ า
นายชุ่มชืนเห็นด้วย จึงเกณฑ์ญาติพีน้องมาช่วยกันตัดต้นไม้ แล้วก็พบกับสัตว์ป่าฝูงหนึ ง
มาขอร้ อ งไม่ ใ ห้ ต ัด ต้น ไม้ เพราะจะทํา ลายที อยู่ อ าศัย และแหล่ ง อาหารของสั ต ว์
เหล่านัน แต่นายชุ่มชืนก็ไม่สนใจและยังคงตัดต้นไม้ต่อไป..โค่น โค่น โค่น ตัด ตัด ตัด
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ไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!!
แล้วก็ถึงวันที ธรรมชาติ ลงโทษเมือป่ าไม้เหลื อแต่ ตอไม่มีตน้ ไม้คอบโอบอุม้ ซับ
นําฝน พอเกิดพายุใหญ่ ลม และฝนก็โหมกระหนํา นําป่ าไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงทีกอง
ไว้ทบั ถมหมู่บา้ นจนพังพินาท เกิดนําท่วมใหญ่ ทังหมู่บา้ นจมอยูใ่ ต้นาํ นายชุ่มชืนและ
ภรรยาต้องไปอาศัยบนหลังคาบ้าน นายชุ่มชืน บ่นกับภรรยา ถึงความผิดพลาดจนก่อนให้
เกิดความสู ญเสี ยใหญ่หลวง
(ทีมา: http://www.everykid.com)
19. เพราะเหตุใดนําจึงท่วมหมู่บา้ น
ก. เพราะอ่างเก็บนําบนภูเขาพังทลาย
ข. เพราะฝนตกนําในแม่นาไหลเอ่
ํ
อท้วมหมู่บา้ น
ค. เพราะนายชุ่มตัดไม้จนไม่มีตน้ ไม้อุม้ นําเวลาฝนตก
ง. เพราะสภาวะแห้งแล้งทําต้นไม้ตาย พอฝนตกจึงไม่มีตน้ ไม้อุม้ นํา
ใช้ ข้อความต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 20
“...อันสถานการณ์ของโลกและของบ้านเมืองเราเป็ นอย่างไร ก็ยอ่ มเป็ นทีทราบกัน
อยูแ่ ล้ว ทางทีจะช่วยให้ประเทศเราผ่านพ้นภัยพิบตั ิ มีความวัฒนาถาวรไปได้ ก็โดยที
เราชาวไทยทุกคนมีนาใจรั
ํ กชาติอย่างแท้จริ ง ไม่ถือเอาประโยชน์ของตนและพรรคพวก
แต่ฝ่ายเดียว มุ่งบําเพ็ญกรณี ยกิจหน้าทีด้วยความสุ จริ ต ขยันหมันเพียร เพือคุณประโยชน์
ส่ วนรวมของประเทศชาติ และพร้อมทีจะเสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพือส่ วนรวม เมือ
เป็ นดังนี แล้ว สามัคคี ก็ย่อ มจะแผ่ขยายกว้างขวางออกไปในระหว่างพีน้องชาวไทย
ด้ว ยกัน ทํา ให้ ก ํา ลัง ของชาติ ส่ ว นต่ า งๆ ประสานกัน เป็ นบึ ก แผ่น สิ งที เคยยากก็ จ ะ
กลายเป็ นง่าย และสิ งทีไม่เคยทําได้กก็ ลับจะบรรลุผลสําเร็ จอย่างงดงาม ด้วยอนุภาพแห่ ง
ความสามัคคี เพราะฉะนันขอให้พวกเราชาวไทยจงยึดมันในศี ลธรรม และพยายาม
ประพฤติปฏิบตั ิตามในอันจะส่ งเสริ มสามัคคีธรรมให้มนคงแผ่
ั
ขยายใน ระหว่างพีน้อง
ชาวไทยทังปวง เพือความวัฒนาถาวรของประเทศชาติสืบไป..."
(ทีมา: กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนในวันปี ใหม่ พ.ศ. 2546)
20. ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื องใด
ก. ความสามัคคี
ค. ความเอือเฟื อเผือแผ่

ข. ความมีนาใจ
ํ
ง. ความเมตตากรุ ณา
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แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนได้ รับการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD
คําชีแจง
ให้นักเรี ยนทําเครื องหมาย √ ในรายการวัด จากมากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อ ย และ
น้อยทีสุ ดเพียงรายการเดียวทีตรงกับการปฏิบตั ิของนักเรี ยน
ข้อที

รายการ

1.

บ้านของนักเรี ยนเปิ ดร้ านขายของคุ ณ
พ่อและคุ ณแม่ตอ้ งไปร่ วมงานประชุ ม
ผู้ ป กครองที โรงเรี ยนของน้ อ งแต่
นั ก เรี ยนมี นั ด กับ เพื อนๆนั ก เรี ยนจึ ง
เลือนนัดเพือนเพือจะมาดูแลร้ านแทน
คุณพ่อและคุณแม่
นักเรี ยนกําลังอ่านหนังสื อการ์ ตูนน้อง
ของนักเรี ย น ขอให้ช่วยสอนการบ้าน
ให้ นักเรี ยนจึงเลิกอ่านการ์ ตูนและช่วย
สอนการบ้านน้อง
สั ป ดาห์ ห น้ า เป็ นวั น แข่ ง ขั น กี ฬ าสี
นักเรี ยนเป็ นนักกี ฬาปิ งปองของสี แดง
เพือนของนักเรี ยน เป็ นนักกีฬาของสี ฟ้า
รู้ ว่าตัวเองเล่นปิ งปองไม่ เก่ ง จึ งขอให้
นักเรี ยนช่วยสอนและเป็ นคู่ฝึกซ้อมให้
นัก เรี ย นจึ ง ตอบตกลงทังที ทราบดี ว่า
เป็ นคู่แข่งขันกัน
วันนีนักเรี ยนกลับบ้านไปพักผ่อน
พอขึนรถประจําทางได้นงริ
ั มหน้าต่าง
แต่มีผหู้ ญิงท้องแก่ใกล้คลอดขึนมา
นักเรี ยนจึงลุกขึนให้ผหู ้ ญิงคนนันนังลง

2.

3.

4.

มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
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ข้อที

รายการ

5.

ครู ม อบงานให้ทุก คนเขี ย นเรี ยงความ
ปากกาของประสิ ทธิหมึกหมด นักเรี ยน
จึงแนะนําให้ประสิ ทธิไปยืมเพือน
คนอืน ๆ
นัก เรี ย นเก็ บ สตางค์ เ ป็ นค่ า ขนม เพื อ
สะสมไว้ซือของทีต้องการ แต่โรงเรี ยน
ได้ตงกล่
ั องรับบริ จาคช่วยผูป้ ระสบภัย
แผ่นดินไหวทีประเทศญีปุ่ น นักเรี ยนจึง
สละสตางค์ ที ออม เพื อร่ วมบริ จาค
ทรัพย์กบั ทางโรงเรี ยน
นักเรี ยนเก็บสตางค์ค่าขนมวันละ 5
บาทเพือซื อขนมรับประทานทุกวัน แต่
ในวั น นี ค รู อ ดิ ศ ร ใ ห้ นั ก เ รี ย น ใ น
ห้ อ งเรี ยนจั ด บอร์ ดหน้ า ห้ อ งเรี ยน
เพื อนๆจึ ง เรี ยรายเงิ น สํา หรั บ เป็ นค่ า
จัดทํา นักเรี ยนก็เต็มใจจ่ายสตางค์เพือ
ทําบอร์ ด
ขณะเดินเล่นในห้างสรรพสิ นค้า
นักเรี ยนกําลังขึนลิฟต์ มีครอบครัวหนึง
ซึ งพ่อหิ วของหลายอย่าง แม่จูงลูกทียัง
แบเบาะ ขึ นลิ ฟต์มาด้วย แต่ลิ ฟต์ เต็ม
พอดี ไม่ ส ามารถขึ นได้ พ ร้ อมกั น
นั ก เรี ยนจึ งเดิ นออกจากลิ ฟ ต์ เ พื อ
เสี ย สละให้ ค รอบครั ว ดัง กล่ า วได้ขึ น
ลิฟต์ไป
เพือนของนักเรี ยนทําเงินห้องหาย
นักเรี ยนจึงช่วยเป็ นธุระตามหากระเป๋ า
สตางค์อย่างเต็มที
คุณครู เดินถือเอกสารเดินบน
อาคารเรี ยน นักเรี ยนจึงช่วยถือเอกสาร
เหล่านันให้และเดินไปส่ งคุณครู
ทีห้องพักครู

6.

7.

8.

9.

10.

มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
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ข้อที

รายการ

11.

เมื อนั ก เรี ยนไปเที ยวบ้า นเพื อนหลัง
รั บ ประทานทานอาหารเสร็ จเห็ น
ผูป้ กครองของเพือนกําลังเก็บล้างจาน
ชาม นักเรี ยนจึงตรงเข้าช่วยล้างจาน
ในวันประกวดการตกแต่งกระทงใน
วันลอยกระทงของโรงเรี ยน นักเรี ยน
และเพือน ๆ ในชันเรี ยนทีเป็ น
ตัวแทนห้อง กําลังทําพาน เพือนห้อง
ข้าง ๆ มาขอไม้กลัดกระทงทีเหลือ
ของกลุ่มนักเรี ยนมาใช้ทาํ กระทง
นักเรี ยนจึงแบ่งไม้กลัดกระทงให้
นักเรี ยนให้เพือน ยืมโทรศัพท์มือถือ
ของตัวเอง เพราะเพือนต้องใช้โทรศัพท์
หาผูป้ กครองเพือให้นาํ สมุดทียืมเพือน
แล้วลืมไว้ทีบ้านมาให้เขาส่ งครู ได้
ทันเวลา
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรี ยน นักเรี ยน
ได้รั บ มอบหมายจากทางคุ ณ ครู ใ ห้ ดู
และความเรี ยบร้ อ ยบริ เวณที จอดรถ
นักเรี ยนไม่ค่อยขอบงานนี สักเท่าไรนัก
แต่กค็ ิดว่าจะต้องทําหน้าทีให้ดีทีสุ ด
บริ เวณโรงเรี ยนมีขยะเกลือนกลาด
สกปรกและไม่น่ามอง นักเรี ยนจึงเก็บ
ขยะไปทิงเพือให้โรงเรี ยนสะอาด
สวยงาม
วันนีในช่วงเวลาพักกลางวัน นักเรี ยน
สังเกตเห็นว่ามีจานวางอยูห่ ลายใบ
เกิดจากนักเรี ยนทีรับประทานอาหาร
แล้วไม่เก็บภาชนะ นักเรี ยนจึงเก็บจาน
ทุกใบ

12.

13.

14.

15.

16.

มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
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ข้อที

รายการ

17.

หลังเลิกเรี ยน พบว่ากําแพงรัวโรงเรี ยน
ถูกขีดเขียน จนเลอะ นักเรี ยนเห็นว่า
ไม่น่ามอง นักเรี ยนจึงชวนเพือน ๆ
มาทําความสะอาด
ขณะนักเรี ยนเดินกลับบ้านพบเด็ก ๆ
ใช้ไม้เขียลูกบอลซึ ง นักเรี ยนจึงเข้าไป
ช่วยเหลือเด็ก ๆ กลุ่มนัน
เช้าวันนีฝนตก ครู จึงแจ้งนักเรี ยนทุกคน
ให้เข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธงหน้า
ห้องเรี ยน และนักเรี ยนตัวแทนเชิ ญธง
ไม่มาเรี ยน นักเรี ยนจึงอาสาเป็ นตัวแทน
เชิญธงชาติ
บ่ายวันเสาร์เพือนๆของนักเรี ยน
ชักชวนกันไปเดินเล่นที
ห้างสรรพสิ นค้า แต่นกั เรี ยนกลับคิดว่า
การไปช่วยคนตาบอดอ่านหนังสื อ
น่าจะเป็ นกิจกรรมทีมีสาระมากกว่า

18.

19.

20.

มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด

148

ภาคผนวก ง
รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
..............................
1. นางสาวเตือนใจ คดดี

2. นางสุ วชั นา เล็กสมบูรณ์

3. นายชยพล เพชรพิมล

อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาการวัดและประเมินผล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ – สกุล
นายอดิศร ขาวสะอาด
ทีอยู่ 16
ซอยเลียบคลองภาษีเจริ ญฝังเหนือ 14 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร
ทีทํางาน
โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547

รางวัลครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าทีตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ปี การศึกษา
2551 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3
ครู ผยู ้ ดึ มันในจรรยาบรรณและศักดิศรี ของความเป็ นครู ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต3 กลุ่ม4
พุทธศักราช 2553

หลักสูตรภาษาจีน YUNAN NORMAL UNIVERSITY
BUSINESS SCHOOL
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547-2548 ครู อตั ราจ้างโรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
พ.ศ. 2548-2552 พนักงานราชการโรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั ครู โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

