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การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื ่อง การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  
เปรยีบเทียบความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้ 
วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู ้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD กับกลุ ่มที ่สอนแบบปกติ   (2)  เปรียบเทียบ
ความสามารถอ่านจับใจความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 
วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD (3) เปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  ประชากรคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยาวิทยา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  4  
ห้องเรียน  จ านวน  121  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 4 ห้อง มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ (ANOVA) เพื่อหาห้องเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนไม่
แตกต่างกัน จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากเพื่อหากลุ่มทดลองที่ได้สอนโดย 
วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD และกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD 
จ านวน 6 แผน แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 6 แผน และแบบทดสอบความสามารถ                 
การอ่านจับใจความจ านวน 2ชุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ 
การทดสอบค่าT test แบบ Dependent Sample และแบบ Independent Sample 
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ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองที่ได้
สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนโดย 
วิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05   ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิคร่วมมือSTAD หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 กลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถอ่านจับใจความ ; วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD ;  
             วิธีสอนแบบปกติ 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื ่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 ,หน้า 37)  ด้วยความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร การเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื ่อน าไปใช้ในชีวิตจริง  การสอนภาษาไทยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องฝึกทักษะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันทั้งการรับเข้ามา คือ การอ่าน
และการฟังกับทักษะการถ่ายทอดออกไป คือ การพูดและการเขียน  ในด้านการเขียน ถือเป็นทักษะที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและเป็นทักษะถ่ายทอดที่ส าคัญต่อการสื่อสารอย่างยิ่ง 
              ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการเรียนภาษาไทยในปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา มีปัญหาทางด้านการอ่านจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์อยู่มากเมื่ออ่านจบไม่
สามารถจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งสังเกตได้จากการสอนและคะแนนสอบกลางภาคซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นข้อสอบที่เป็นสถานการณ์ (PISA) นักเรียนจะท าผิดมากที่สุด เพราะนักเรียนอ่านจับใจความส าคัญ
ไม่ได้จึงส่งผลให้ไม่สามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้     ข้อมูลดังกล่าวเป็นสาเหตุท าให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนต ่า การที่นักเรียนอ่านจับใจความส าคัญไม่ได้ซึ่งเป็นความสามารถที่จ าเป็นใน 
การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้อื่นอีกด้วย 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษานวัตกรรมทั้งเก่า
และใหม่เพื่อน ามาแก้ปัญหา พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้วิธีสอนแบบการจัด 
การเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD จะท าให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่านจับใจความของนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุม่ที่
สอนโดยใช้วธิีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD กับกลุ่มที่สอนแบบปกติ  
           2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ    
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD กับการสอนแบบปกต ิแตกต่างกัน 

2. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 
           ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศรีธรรมวิทยา  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 4 ห้อง นักเรียมรวมทั้งสิ้น  121  คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  โรงเรียนศรีธรรมวิทยา                  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  2  ห้อง  จ านวน  60 คน ได้มาโดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาคเรียนที่ 1 จ านวน 4 ห้อง  มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยใช้นักเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพื่อหา
ห้องเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนไม่แตกต่างกัน จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจับสลาก
เพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD และกลุ่มควบคุม
ที่สอนตามแบบปกติ   
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

           ตัวแปรที่ใช้ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตัวแปรดังนี้    
1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก ่วิธีการสอน 2 แบบ คือ 

1.1 วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD   
1.2 วิธีสอนแบบปกต ิ

 2. ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความสามารถการอ่านจับใจความ  
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั   
 1. นักเรียนได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้การ
แก้ไขปัญหาและใชช้ีวิตในสังคมอย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถด้านการอ่านจบัใจความส าคัญดีขึ้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความระหว่าง 
วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีที่ 2 ดั้งนี ้
           ความหมายของการอ่านจับใจความ  

การอ่านจับใจความคือ การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดส าคัญหลักของข้อความ หรือ
เร่ืองที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอ่ืน ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด นักการศึกษาหลายคนได้ให้
ความหมายของการอ่านจบัใจความส าคัญไว้ ดังนี้ 
 สายใจ ทองเนียม (2560 ,หน้า 100) ให้ความหมายการอ่านจับใจความสรุปได้ว่าการจับใจความ 
คือการอ่านในใจที่มุ่งค้นหาสาระส าคัญของเรื่องคือใจความหลักเพื่อให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรใครท าอะไร    
ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม และมีใจความรองหรือใจความขยายซึ่งเป็นรายละเอียดเพื่อสนับสนุนใจความ
หลักให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นพดล จันทร์เพ็ญ (2557,หน้า 113) ให้ความหมายการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญสรุปได้ดังนี้    
การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญนี้เป็นการอ่านที่เข้าไปช่วยให้การอ่านแบบต่างๆ ได้มีผลดีมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบใดก็ตามถ้าผู้อ่านไม่สามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้
ไม่รู้ว่าเร่ืองที่ตนอ่านนั้นผู้เขียนกล่าวถึงอะไรผู้เสนอความคิดหลักว่าอย่างไรก็จัดได้ว่าการอ่านคร้ังนั้นประสบ 
ความล้มเหลว ผู้อ่านจึงควรฝึกตนเองให้อ่านหนังสือแล้วสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและรวดเร็ว 
 กล่าวโดยสรุป การอ่านจับใจความ คือ กระบวนการที่ผู้อ่านสรุปความที่ได้จากการอ่านเร่ืองราวหรือ
สื่อต่าง ๆ เพื่อเก็บเนื้อหารสาระที่เป็นแก่นของเร่ือง  บอกจุดมุ่งหมายของเนื้อเร่ืองที่อ่านได้  
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สามารถจับสาระส าคัญ บอกข้อเท็จจริง และแนวความคิดของผู้เขียนได้ 
 
 หลักการอ่านจับใจความ 
การอ่านจับใจความเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการอ่าน คืออ่านเรื่องราว

ทั้งหมดให้เข้าใจ จับใจความส าคัญของแต่ละตอน แล้วตั้งค าถามสั้น ๆ ว่าใครท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร แล้วสรุป
ใจความส าคัญของทุกๆตอน และขยายความในค าตอบเมื่อต้องการ รายละเอียด ส่วนการอ่านจับใจความจะ
ให้ได้ผลนั้นนักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานในการอ่าน ต้องเข้าใจความหมายของค า ต้องมีสมาธิในการอ่าน มี
สุขภาพกายและจิตใจดี และต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ ดังที่ 
 สายใจ  ทองเนียม (2560 ,หน้า 100) กล่าวถึงหลักการอ่านอ่านจับใจความส าคัญสรุปได้ว่า  
การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญต้องใช้พื้นฐานการอ่านแล้วเข้าใจใจความส าคัญส่วนมากจะมีลักษณะเป็น
ประโยคซึ่งอาจปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้  จุดที่พบใจความส าคัญของเรื่องมากที่สุดในแต่
ละย่อหน้าคือประโยคที่อยู่ตอนต้นย่อหน้าผู้เขียนมักบอกประเด็นส าคัญไว้ก่อนแล้วจึ งขยายรายละเอียดให้
ชัดเจน รองลงมาคือประโยคตอนท้ายย่อหน้าโดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อยก่อนแล้ว  จึง
สรุปด้วยประโยคที่เป็นประเด็นไว้ภายหลังส าหรับจุดที่พบใจความส าคัญยากขึ้นก็คือประโยคตอนกลางย่อ
หน้าซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้การสังเกตและพิจารณาให้ดีส่วนจุดที่หาใจความส าคัญยากที่สุดคือย่อหน้าที่มีประโยค
ใจความส าคัญปรากฏชัดเจนใจความส าคัญอาจอยู่ร่วมกันในย่อหน้าซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุปออกมาเอง 

ธนู ทดแทนคุณ และ กานต์รวี  แพทย์พิทักษ์ (2552 ,หน้า 55) กล่าวถึงหลักในการอ่านจับใจความ
สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความเป็นทักษะเบื้องต้นของการอ่านหนังสือวิธีการจับใจความส าคัญ 1) จับใจความ
จากชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องมักจะสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 2) หาใจความส าคัญแต่ละย่อหน้า  ในแต่ละย่อหน้ามักจะมี
ใจความส าคัญเป็นใจความเดียวหรืออาจไม่มีใจความส าคัญเลยก็ได้ทั้งนี้ใจความส าคัญมักจะอยู่ที่ต้นย่อหน้า
หรือไม่ก็อยู่ในท้ายย่อหน้า 3) น าใจความส าคัญของเรื่องมาเรียบเรียงเพื่อให้ได้เนื้อความที่สั้นครบถ้วนและ 
เนื้อหาสมบูรณ์ 

กล่าวโดยสรุป หลักในการอ่านจับใจความคือ ครั้งแรกให้อ่านผ่านๆไปก่อน เพื่อให้รู้ว่าเป็นเรื่อง
เก่ียวกับอะไร จุดใดเป็นจุดส าคัญของเร่ือง วิธีที่จะจับใจความได้เร็วคือให้พิจารณาจากชื่อเรื่อง และส่วนมาก
ใจความส าคัญมักจะปรากฏอยู่ต้นย่อหน้าหรือท้ายย่อหน้า จากนั้นจึงอ่านให้ละเอียด ท าความเข้าใจเนื้อเร่ือง
ให้ชัดเจน ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านและสุดท้ายจึงเรียบเรียงใจความส าคัญของเนื้อเรื่องด้วยส านวนของ
ตนเอง   

ความสามารถในการอ่านจับใจความ  
 แววมยุรา  เหมือนนิล (2541 ,หน้า17) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านจับใจความคือ พฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนอ่านจับใจความได้หรือไม่ อาจพิจารณาได้จากทักษะต่อไปนี้1. การจ าล าดับ
เหตุการณ์ในเรื่องที่อ่าน และสามารถเล่าได้โดยใช้ค าพูดของตัวเอง 2. การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่าน
ในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น ข้อเท็จจริง รายละเอียด ชื่อ สถานที่เหตุการณ์ วันที่ ฯลฯ 3. การปฏิบัติตามสั่ง
หรือข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้   4. การรู ้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือจินตนาการได้                      
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5. การรวบรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้วได้   6. การเลือกความหมายที่ถูกต้องและน าไปใช้ได้                    
7. การให้ตัวอย่างประกอบได้  8. การจ าแนกใจความส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญได้    9. การกล่าว
สรุปได้  

สายใจ ทองเนียม (2560,หน้า 103) กล่าวว่าความสามารถในการอ่านจับใจความคือ ความสามารถ
ในการอ่านจับใจความพิจารณาจากความเข้าใจเนื้อเรื่อง และความคิดส าคัญของผู้เขียน สามารถจัดล าดับ
เนื้อเรื่อง สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความได้ รวมทั้งความรู้ด้าน ศัพท์และความรู้
ด้านไวยากรณ์ด้วย 

กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงความสามารถ
ด้านการอ่านในระดับต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากการอ่านแล้วสามารถเล่าสรุปความโดยใช้ค าพูดของตนเอง                 
บอกข้อเท็จจริงของเร่ือง แปลความหมาย เข้าใจความคิดเห็นของผู้แต่ง จ าแนกใจความส าคัญและส่วนขยาย 
และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                   
         ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 ทิศนา แขมมณี (2557,หน้า 369) ได้ให้ความหมายและขัน้ตอน การจัดการเรียนรู้วิธีสอน 
แบบร่วมมือเทคนิคSTAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบหนึง่ที่มี
ชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้
นักเรียนที่มีความสามารถแตกตา่งกัน ท างานร่วมกันเปน็กลุ่มๆ ละ 4-5  คน ซึ่งประกอบดว้ยนกัเรียนที่เรียน
เก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน ซึ่งมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
ดังนี ้
            1. ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยการทบทวนพืน้ฐานความรูเ้ดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียน
กลุ่มใหญ่ทั้งชั้น 
            2. ขั้นปฏบิัติกิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียนในกลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะ
อธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและชว่ยเหลือซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรม 
            3. ขั้นทดสอบย่อย นกัเรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือกัน 
            4. คิดคะแนนความกา้วหน้าแตล่ะคน และของกลุ่มยอ่ย ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน โดย
คะแนนทีน่ักเรียนท าได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล แล้วน าคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปน็
คะแนนกลุ่ม 
            5. ชมเชย ยกย่อง บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดท าคะแนนได้ดกีว่าครั้งก่อน 
จะได้รับค าชมเชยเป็นรายบุคคล และกลุ่มใดท าคะแนนไดด้ีกว่าคร้ังก่อนจะได้รบัค าชมเชยทั้งกลุ่ม 
           กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยเลือกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน      
มุ่งให้ผู้เรียนได้ตั้งฝึกค าถาม แสวงหาค าตอบด้วยตัวเอง ช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ จึงเหมาะแก่การพัฒนา 
ความสามารถอ่านจับใจความของผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียน  ชั ้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ 2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบการจัดการเรียนแบบเทคนิคร่วมมือSTAD กับ 
วิธีสอนแบบปกติ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) การวิจัยแบบ Randomized 
Control Group Pretest - Posttest Design  มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการวัดผลก่อนเรียนและ 
หลังเรียน 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศรีธรรมวิทยา             
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  4  ห้องเรียน  จ านวน  121  คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา                    
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  2  ห้อง  จ านวน  60 คน 

3. ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 จ านวน 4 
ห้องมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA เพื่อหาห้องเรียนที่มีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน พบว่ามี 1 คู่ที่มีค่าเฉลี่ย
การเรียนไม่แตกต่างกันได้แก่ (1) กลุ่มที่ 1 ม.2/1   กลุ่มที่ 2  ม.2/3  จากนั้นจึงสุ ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและจับสลากเพื่อหากลุ่มทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD และกลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ดังนี้ (1) กลุ่มที่ 1 
คือ นักเรียนโรงเรียนศรีธรรมวิทยาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD (2) กลุ่มที่ 2 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 เป็นกลุ่ม
ควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
   การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1. การสร้างแผนการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD จ านวน 6แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดยศึกษาจาก
การสร้างแผนการสอนของ johns Hopkins university (slavin,1995) 
     2. การสร้างแผนการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
สอนสอนตามคู่มือครู จ านวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดยศึกษาการสร้างแผนการสอนที่สอนตามแนวคู่มือ
ครูวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3. แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความเป็นปรนัย 4 ตัวเล ือกจ  านวน 30 ข ้อ 
แบบทดสอบแบ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน คือ วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน วิธีหาคุณภาพ คือ (1) เสนอ
แบบทดสอบวัดความสามารถต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง 
โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ จากนั้น
พิจารณาค่าIOCดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ0.5 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ 
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 4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน 
 5. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อที่ตอบ
ผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
1. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 

การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 

การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

ก่อนเรียน และหลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความหลังการสอนระหว่าง                  
  วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD กับวิธีสอนแบบปกติ  

     กลุ่มตัวอย่าง n 𝐗 S.D. t Sig. 

  กลุ่มทดลองสอนแบบ STAD 30 22.23           2.582 6.476 0.00* 

  กลุ่มควบคุมสอนแบบปกต ิ 30 17.47 1.818 

* 𝑃 <  0.05  
 

             จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD และนักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD 
มีความสามารถอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน
  วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD  

     ช่วงเวลา n �̅� S.D. t Sig. 

     ก่อนเรียน 30 15.73 2.561 3.447 0.00* 

     หลังเรียน 30 22.27 1.818 
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* 𝑃 >  0.05  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
มีความสามารถอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน                  
  วิธีสอนแบบปกติ  

     ช่วงเวลา n 𝐗 S.D. t Sig. 

     ก่อนเรียน 30 17.47 1.11 1.21 .118* 

     หลังเรียน 30 18.07 1.32 

* 𝑃 <  0.05  
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งความสามารถ 
อ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
            ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองที่สอนโดย
วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กินาริน  ตันเสียงสม (2555) วิจัย
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 ที่
สอนด้วยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิคร่วมมือSTADแตกต่าง กับการสอนแบบปกติที่ระดับ.01   
เนื่องจากวิธีสอนอ่านแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD เป็นวิธีการสอนอ่านชนิดหนึ่งที่ช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีความรับผิดชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตัวเองและความคิดของผู้อื่น และยังเปลี่ยนกลวิธีคิดได้ โดยการเรียนรู้แบบการจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD วิธีการสอนอ่านชนิดหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่าง
เป็นขั้นตอน เป็นระบบ สามารถตรวจสอบความคิดของตัวเองและของผู้อื่นได้ และยังเปลี่ยนกลวิธีคิ ดได้มี
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเป็นไปตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD   ก็คือการใช้กลุ่มร่วมมือกันช่วยเหลือกันและการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
การอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งองค์ประกอบย่อยๆ อื่น ๆ ของเทคนิคSTAD จะน าไปสู่เป้าหมายเดียวกันใน
ด้านการติดตามดูแลของนักเรียนที่ เรียนโดยการเข้ากลุ่มกันมีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนด้วยการอ่านนั้น 
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นักเรียนมีการช่วยเหลือกัน ระบุใจความส าคัญของเร่ืองที่ให้อ่าน มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ซึ่งจากการสังเกตการท างานรวมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนและนักเรียนให้ความร่วมมือเรียนรู้ไปด้วยกัน  
 ในขณะที่นักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีแบบปกติ ซึ่งเป็นวิธีที่ครูผู้สอนมักจะเสนอเนื้อหาแล้วให้
นักเรียนอ่านเพื่อสรุปความเองตามความเข้าใจ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิม ไม่มีการตั้งค าถาม
ล่วงหน้าว่าต้องการรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน ท าให้นักเรียนอ่านโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ท าให้ขาดแรงจูงใจใน
การอ่านขาดความช่วยเหลือและทักษะการอยู่ร่วมกันส่วนการจดบันทึกนั้นครูมักจะให้จดเฉพาะค าส าคัญ 
ค าศัพท์ หรือส านวน ไม่ใช่การจดประเด็นที่ส าคัญหลัก ๆ ของเนื้อหา ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเร่ืองที่อ่านอย่าง
ชัดเจน และยังไม่มีโอกาสที่จะเขียนแผนภาพความคิดเพื่อสรุปประเด็นการอ่าน จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะ
ในการคิด ไม่สามารถจัดระเบียบข้อมูลได้ เวลาให้สรุปความส าคัญจึงไม่สามารถสรุปเป็นค าพูดของตัวเองได้ 
มักใช้วิธีลอกข้อความจากหลาย ๆ ส่วนมาต่อกัน ส่งผลให้จับใจความไม่ได้ ทั้งยังไม้เข้าใจเรื่องที่อ่านอีกด้วย   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา นักเรียนที่ได้สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  จึงมีความสามารถทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนที่สอนโดยวิธีแบบปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กินาริน  ตันเสียงสม (2555) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิคร่วมมือSTAD กับการสอนแบบปกติ ผลวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้าน     
การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค
ร่วมมือSTAD สูงกว่าการสอนแบบปกติมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD โดยภาพรวมนักเรียนเห็น
ด้วยในระดับมากเช่นกันทุกด้าน วาสนา ไตรวัฒนะธงไชย (2553) วิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบ 
การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนด้วยวิธีสอนวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิคร่วมมือSTAD กับการสอนตามคู่มือครู ผลวิจัยพบว่า เปรียบเทียบการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD สูงกว่าการสอนตามคู่มือ
ครูมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรียน
ที่สอนโดยวิธีสอนแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความสามารถทางการอ่านจับใจความสูงกว่า
นักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
        2.ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2  จากผลการวิจัยพบว่าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการสอนอ่านจับใจความเพราะนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า
การสอนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคSTADเกิดประสิทธิภาพตรงกับงานวิจัยของ อดิศร  ขาวสะอาด (2555) 
วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ผลวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มควบคุม ที่สอนโดยวิธีสอน
แบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมติฐานข้อที่ 3   จากผลการทดลองจัดการเรียนรู้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความสามารถทาง 
การอ่านจับใจความของนักเรียนที ่สอนโดยวิธ ี แบบปกติก่อนทดลองและหลังการทดลองนักเรียนมี
ความสามารถทางการอ่านจับใจความไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนขาดพื้นฐานและความรู้ในการอ่านจับ
ใจความตลอดจนถึงไม่เห็นคุณค่าของการอ่านจับใจความรวมทั้งความสนใจที่จะเรียนรู้ในเร่ืองของ 
การอ่านจับใจความและวิธีการสอนแบบปกตินักเรียนไม่มีโอกาสเข้ากลุ ่มกันท างาน ใช้ประสบการณ์
ความสามารถของแต่ละบุคคลเท่าที่ควรนักเรียนไม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความคิดและลงมือท างาน
ด้วยตนเอง เพราะส่วนใหญ่แล้วครูจะเป็นผู้อธิบายให้นักเรียนฟังอย่างเดียว นักเรียนจึงมีโอกาสใน 
การแสดงออกทางความคิดเห็นน้อยและได้ปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย จึงท าให้กระบวนการอ่านจับใจความ
ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการที่ครูผู้สอนได้น าการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD เข้าไปสอนในเร่ือง 
การอ่านจับใจความส าคัญจึงท าให้นักเรียนมีผลการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญได้ดียิ่งขึ้นเพราะ 
การเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD นักเรียนได้เข้ากลุ่มกันท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยเหลือกันและได้ท างานด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วาสนา ไตรวัฒนะธงไชย (2553) วิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่2 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD กับการสอนตามคู่มือครู ผลวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD สูงกว่าการสอนตามคู่มือครูมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และ
การศึกษาครั้งต่อไปซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค
ร่วมมือSTAD ไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
              1.จากผลการท าวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ
STAD สูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD สามารถพัฒนาผล
การเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความส าคัญให้ได้สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาตลอดจนถึงครูผู้สอนควรส่งเสริมและ
น าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือSTAD ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยในด้านอื่น ๆ 
ที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน เช่น การอ่านคิดวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารญาณ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านของนักเรียน 
          



12 

 

 

 

2. จากการสังเกตการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน พบว่า ในการพูดให้ก าลังใจสนับสนุน  
การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียนเกิดก าลังใจในการเรียนรู้ตลอดจนถึงการท างานร่วมกัน
เป็นทีมประสบผลส าเร็จมากข้ึน 
           ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
             1.ควรท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทยประเภทอื่น ๆ เช่น  
การอ่านเพื่อตีความ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิคร่วมมือSTAD กับวิธีสอนอ่ืน ๆ เช่น TGT หรือ CIRC  
            2.ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิคร่วมมือSTAD กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ เช่น วิธีการสอนแบบบูรณาการ วิธีการสอนแบบโครงงาน  
วิธีการสอนแบบใช้เกมศึกษา วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน 
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