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 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบแผนการทดลอง randomized control 
group posttest only design โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ (2)เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับที่ไดรับการสอน
แบบปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสิรินธร-                   
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยการสุมนักเรียน 2 หอง จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 40 
คน โดยกลุมทดลองสอนดวยวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมควบคุมสอนแบบปกติ ทั้งสองกลุมใชเวลา
สอน จํานวน 5 สัปดาห ๆ ละ 4 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที รวม 20 คาบ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการสอนทักษะการอานและทักษะการเขียนแบบให           
นักเรียนรวมมือกันเรียน (2) แผนการสอนทักษะการอานและทักษะการเขียนแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและการสอน
แบบปกติ 
 การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบ คาเฉลี่ย (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test independent)
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบให   
นักเรียนรวมมือกันเรียนกับที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย                              
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเรียนสูงกวาผลสัมฤทธที่ไดจากการสอนแบบปกติ  
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความคิดเห็นของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบให                         
นักเรียนรวมมือกันเรียน อยูในระดับเห็นดวยมาก (X = 4.05, S.D. = 0.41) สูงกวาการไดรับการสอนแบบปกติ (X = 3.74,      
S.D. = 0.23) โดยความคิดเห็นของกลุมทดลองทั้งในภาพรวมและรายดานของบรรยากาศการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนความคิดเห็นของนักเรียนกลุมควบคุมในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก สวน         
รายดานพบวาดานกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 
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 The purposes of this experimental research with randomized control group posttest only 
design were to (1) compare English learning achievement of ninth grade students taught by cooperative 
learning technique and traditional method.  (2) compare the opinions of ninth grade students taught by 
cooperative learning technique and traditional method. The samples consisted of two randomly selected 
classes of 80 ninth grade students of Princess Sirindhorn’s College, Nakorn Pathom Province during the 
academic year 2002. Each group comprised 40 students. The experimental group was taught by 
cooperative learning technique whereas the control group was taught by traditional method. Both groups      
were taught by the researcher for 20 periods. 
 The instruments used for gathering data were : (1) the lesson plans of cooperative learning 
technique (2) the lesson plans of traditional method (3) achievement tests and (4) questionnaires. The 
statistical analysis employed were  X, S.D., t-test independent and content analysis. 
 The results of the study were : 
 1. The English learning achievement of ninth grade students taught by cooperative 
learning technique were significantly different from the achievement of students taught by traditional 
method at the 0.05 level. 
 2. The students’ opinions towards the instruction of cooperative learning technique were 
significantly different from the students taught by traditional method at the 0.05 level. The experimental   
group agreed with the cooperative learning technique at a high level  (X = 4.05, S.D. = 0.41) which was 
higher than the control group (X = 3.74, S.D. = 0.23). The experimental group’s opinions towards all 
aspects were at a high level. Whereas the control  group’s opinions towards all aspects were at a high 
level except those towards self-study from other resources which were at a moderate level. 
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 วิทยานิพนธเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ             
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอน       
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รองศาสตราจารย กาญจนา  คุณารักษ  อาจารย ดร. มาเรียม  นิลพันธุ และ รองศาสตราจารย                  
ดร. วิสาข  จัติวัตร ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ ตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร. วัชรา เลาเรียนดี ประธานกรรมการตรวจสอบ        
วิทยานิพนธ  อาจารย ดร. ประเสริฐ  มงคล และ อาจารยพรรณภา  พูลบัว ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณา       
ใหคําปรึกษา กําลังใจ ใหความกระจางในเชิงวิชาการ และแนะนําแกไขขอบกพรองเพื่อความ         
ถูกตองและสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยจาตุรงค  อินทรรุง  อาจารยสรัญญา  ไหลสุพรรณวงค และ
อาจารยกัลยาณี  เรือนทอง ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัย 
ใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร  คณะครู  อาจารยโรงเรียนสิ รินธรราชวิทยาลัย               
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ไดมอบโอกาสใหผูวิจัยมาศึกษาตอ และอํานวยความสะดวกในการ
ทําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทาน และขอขอบพระคุณ 
พี่นองทุกคนที่ใหการสนับสนุนทุกดานแกผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ โครงการรวมมือรุนที่ 1 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ        
ทุกคนสําหรับไมตรีและความเอื้ออาทรที่ไดรับตลอดมา 
 ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดา ซ่ึงเปนผูวางรากฐานทางการศึกษา และ       
ทุกทานที่อยูเคียงขางเปนกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยใหประสบความสําเร็จ 
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