
 

เร่ือง  การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การอ่านจบัใจความ  โดยการเรียนรู้ 
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ช่ือผู้วิจัย         นายไกยสิทธ์ิ   เดชพละ   ต  าแหน่ง  ครูวทิยฐานะครูช านาญการ   โรงเรียนจุมจงั 
          พลงัราษฎร์  อ าเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสินธุ์  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ปีที่วิจัย          ปีการศึกษา  2561 
 

 บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พือ่สร้างและพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้                         
เร่ือง  การอ่านจบัใจความ  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  และมีค่าดชันีประสิทธิผล 
ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  และเพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน
จุมจงัพลงัราษฎร์  อ าเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสินธุ ์ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ ์
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  นกัเรียนโรงเรียนจุมจงัพลงัราษฎร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  
1/1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561   จ านวน  30  คน  ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  random  
sampling)  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน  20  แผน  มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.60-1.00  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  มีค่าความยากระหวา่ง  
0.50-0.80  ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง  0.25-0.67  ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.87  และแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ  ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง  0.30-0.69  และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.82  สถิติที่ใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าความเที่ยงตรง  ค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเช่ือมัน่   
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent  samples) 
 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1.  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การอ่านจบัใจความ  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ  83.05/82.08 
  
 

ข 



 

 2.  ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การอ่านจบัใจความ   
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  
มีค่าเท่ากบั  0.6516 แสดงวา่  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.16 
  3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การอ่านจบัใจความ  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั  .05    
 4.  ความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้                       
เร่ือง  การอ่านจบัใจความ  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
โดยภาพรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
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ABSTRACT 
   The  purpose of this research  were  to  create  and  deveiop learning activity plans 
On reading comprehension using the STAD - cooperative learning technique for learning area of 
Thai language of Matthayom Sueksa 1 into the efficient learning activity plans according to the  
Criterion of 80/80 and the determinate effectiveness index , to compare the pretest learning 
Achievement to the post-test learning achievement , and to investigate the satisfaction of  
Students who learnt through learning activity plans using the STAD – cooperative learning 
Technique for learning area of  Thai language of  Matthayom Sueksa 1. 
     The sample of this research was 30 students of Matthayom Sueksa 1/1 Studying 
in Chum chang Phalang Rat during the first semester of academic year 2018. The sample 
was selected by means of cluster random sampling. Research tools were 20 learning activity 
plans with the item of objective congruence index ranging from 0.60 to 1.00 , a from of learning 
achievement test with the difficulty ranging trom 0.50 to 0.80 , the discrimination ranging from 
0.25 to 0.67 , and its reliability was 0.87 , and a questionnaire on students’ satisfaction with the 
discrimination ranging from 0.30 to 0.69 and its reliability was 0.82, Statistical methods used for 
analyzing data were validity ,  difficulty , discrimination , reliability , percentage , mean , standard 
deviation , and  t-test on dependent samples. 
 
  Research results revealed the following : 

1. The learning activity plans on reading comprehension using the STAD 

Cooperative learning technique for learning area of Thai language of Matthayom Sueksa 1  
had the efficiency at 83.05/82.08 
 
 



 

2. The effectiveness index of learning activity plans on reading comprehension 

using the STAD – cooperative learning technique for learning area of Thai language of 
Matthayom Sueksa 1 was 0.6516. It indicated that the progress of  Learners was increasingly 
developed at 65.16 % 

3. The post-test learning achievement of students who learnt through learning 

activity plans on reading comprehension using the STAD – cooperative learning technique for 
learning area of Thai language of Matthayom Sueksa 1 was higher Than their pretest learning 
achievement at the .05 statistical significance level. 

4. The overview – satisfaction of Matthayom Sueksa one students towards 

learning activity plans on reading comprehension using the STAD – cooperative learning 
technique for learning area of Thai language of Chum Chang Phalang Rat School , Kuchinarai 
District , Kalasin Province under Provincial Administrative organization was at a high level. 
                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


