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ช่ือวทิยานิพนธ์ การเปรียบเทยีบความเข้าใจและความสนใจในการอ่าน 
ภาษาองักฤษของนักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ที่
ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิกบัการ
สอนแบบปกติ   
 

ผู้วจิัย   อนิธิรา   เกือ้เสนาะ 
 

สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ 
 

ปีการศึกษา  2556 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาภาษาองักฤษ ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิกบัการสอนแบบปกติ 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  
จ  านวน 64 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi  Stage  Random   Sampling)  โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  จากนั้นสุ่มเขา้เป็นกลุ่ม
ทดลอง 1  ห้องเรียนและกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random Sampling)  
กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิและกลุ่มควบคุมไดรั้บการ
สอนแบบปกติ ใชเ้น้ือหาเดียวกนัในการสอน ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง  16  ชัว่โมง แบบแผนการ
ทดลองเป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Randomized  Control  Group  Pretest – Posttest  
Design) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้มคอ. 3  แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวดัความสนใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (t – test  for  
Dependent  Samples)  และค่าทีแบบกลุ่มอิสระ  (t – test  for  Independent Samples)   
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ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาภาษาองักฤษ ท่ี
ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิหลงัการทดสอบสูงกวา่ก่อนการทดสอบ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 2.  ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาภาษาองักฤษ ท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 
 3.  ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาภาษาองักฤษ ท่ี
ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิสูงกว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   
 4.  ความสนใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาภาษาองักฤษ ท่ี
ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิสูงกว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to compare English Reading Comprehension and 
Interest of English major students year one  using Cooperative Learning Method (STAD) and the  
Conventional Teaching Method. 
 The sample consisted of 64 English major students year one  studying  in  the  second 
semester of the academic year 2013  at  Muban Chombueng Rajabhat University.. They  were  
selected  by Multi  Stage Random Sampling. First, two classes were chosen by Cluster Random 
Sampling from two classes  were Simple Random Sampled into  experimental group and control 
group  with  32  students  in  each.  The experimental  group  was  taught by the Cooperative 
Learning Method (STAD) and the control group was taught by the Conventional Teaching 
Method. The same content was taught for both groups  within  16 periods.  The  research  design  
was  Randomized  Control  Group Pretest-Posttest  Design. 
 The instruments used in this research were lesson plans (TQF 3), the English Reading  
Comprehension  test  and  the  questionnaire  on  their  Interest  in  English  Reading. The  t – test  
for Dependent  Samples  and  t-test for  Independent Samples  were  used  to  statistically analyze 
the data.  
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 The  results of  this  research  indicated  that :  
 1. English Reading  Comprehension  of  the  English major students year one  who  were  
taught  by  the Cooperative  Learning Method (STAD) after the experiment was significantly 
higher than before the  experiment   at  the  .01  level 
               2. English Reading Comprehension of the English major students year one who were 
taught by The  Conventional  Teaching  Method  after the experiment  was  significantly  higher  
than  before  the  experiment   at  the  .01  level 
              3. English  Reading Comprehension of  the  English major students year one  who  were  
taught  by  Cooperative  Learning  Method (STAD)  was  significantly  higher  than  the students 
who  were taught by  the Conventional Teaching Method  at the .01  level  after  the experiment 
(There  was  no  difference  before  the  experiment.) 
         4. Interest  in  English Reading  of  the  English major students year one  who  were  
taught  by Cooperative Learning Method (STAD) was significantly higher than  the students who  
were taught by the Conventional Teaching Method  at the .01 level after  the  experiment  (There  
was  no  difference  before  the  experiment.) 
 
 
 
 

 


