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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
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เทคนิ ค เอส ที เอ ดี 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื องการอ่านจับใจความและ 3)
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี สํ า เร็ จลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณาและความอนุ เ คราะห์ จ าก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา คุณารักษ์ และอาจารย์
ดร. นงนุช โรจนเลิศ อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ทีกรุ ณาสละเวลาอันมีค่าให้คาํ ปรึ กษา และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนตรวจแก้ไขงานวิจยั ฉบับนีจนสมบูรณ์ นอกจากนียังกรุ ณาให้ความ
เมตตาอนุเคราะห์ดา้ นอืนๆ อีกด้วย กราบขอบคุณรองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรื องณรงค์ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีกรุ ณาตรวจแก้ไขและให้คาํ แนะนําอันเป็ นประโยชน์แก่ผวู ้ ิจยั ตลอดจนอาจารย์
บัญ ญัติ เรื อ งศรี แ ละ อาจารย์ด ร.ภัท ร์ ธี ร า เที ย นเพิ มพูล ที ให้ค วามกรุ ณ าในการเป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ อาจารย์สุวชั นา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์เตือนใจ คตดี และอาจารย์ ชยพล
เพชรพิมล ที กรุ ณ าตรวจและให้ ขอ้ เสนอแนะเพือปรั บปรุ งคุ ณภาพเครื องมื อในการวิจยั กราบ
ขอบพระคุณคณะผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์
วิมล แสงนาค อาจารย์พิชชุดา น่ วมนองบุญ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.บํารุ ง โตรัตน์ทีให้ความ
ช่ วยเหลือแก่ ผวู ้ ิจยั ขอบคุณพีๆและเพือน ๆ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทีคอยให้กาํ ลังใจและ
คําปรึ กษาแก่ผวู ้ ิจยั
กราบขอบพระคุณบิดาและมารดา นายบัญญัติ ขาวสะอาด และนางกาญจนา ขาวสะอาด
ผูซ้ ึงเป็ นครู คนแรกทีอบรมสังสอน ชีแนะแนวทาง และให้โอกาสผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในสาขาวิชาทีสนใจ
ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ และขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทีคอยให้คาํ แนะนําและเป็ น
กําลังใจอันยิงใหญ่แก่ผวู ้ ิจยั มาโดยตลอด
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