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K 43466052 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
คําสําคัญ : พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ / การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
                  กนกรัตน สุดยอด : การศึกษาพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคม และความคิด
เห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตางกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี (THE STUDY OF ENGLISH READING DEVELOPMENT, 
SOCIAL SKILLS AND ATTITUDES TOWARD COOPPERATIVE LEARNING TECHNIQUES OF 
PRATHOMSUKSA FOUR STUDENTS WITH DIFFERENT ENGLISH ABILITIES, DARUNARATCHABURI 
SCHOOL, RATCHABURI PROVINCE)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.บํารุง  โตรัตน, ผศ. ดร.เสงี่ยม  
โตรัตน และ รศ. วัฒนา  เกาศัลย. 256 หนา. ISBN  974-653-990-6
                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรู
แบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยูในระดับเกง 
ปานกลางและออน เพื่อศึกษาทกัษะทางสังคมที่ปรากฏในหองเรียนของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมตัวอยาง  คือ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2-4/7  ที่มีความสามารถทางเรียนคละกัน ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547       
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยการสุมหองเรียนมา 1  หองเรียน โดยวิธีการสุมอยางงายจากนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่ 4/2-4/7 ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 45 คน โดยไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใช
เวลาในการทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 6 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  รวมทั้งส้ิน 24 คาบเรียน
                  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
จํานวน 8 แผนการสอน 2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการทางการอานกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความ
คดิเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 4) แบบสังเกตการประเมินทักษะทางสังคม
โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
                  การวิเคราะหขอมูลใช การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการ
อานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และใชคาเฉลี่ย(⎯x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) เพื่อ
วิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและแบบสังเกตการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียน
                   ผลการวิจัยพบวา

1. พัฒนาการทางการอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนที่มีความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับเกง ปานกลางและออน มีพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษทางการอานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. นักเรียนมีทักษะทางสังคมโดยรวมอยูในระดับดีที่สุด
3. นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมากตอการสอนอานโดยการเรียนรูแบบรวมมือ

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   ปการศึกษา 2547
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                   KANOKRAT SUDYOD : THE STUDY OF ENGLISH READING DEVELOPMENT, SOCIAL 
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                   The purposes of this research were to compare the English reading development 
between Prathomsuksa four students with different English reading abilities, to study students’ social 
skills, and to study students’ attitudes toward cooperative learning techniques.

     The sample consisted of one randomly selected class of 45 Prathomsuksa four students 
of  Darunaratchburi School, Ratchaburi Province during the second semester of the academic year 
2004. The students studied the eight English reading using cooperative learning techniques lesson 
plans.

     The instruments used for gathering data were; 1) eight English reading using cooperative 
techniques lesson plans 2) a developmental reading pretest and a developmental reading posttest 3) 
an observation form on students’ social skills and 4) a questionnaire on students’ attitudes toward 
cooperative techniques in teaching English reading.
                     The analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data in order to compare the 
English reading development using cooperative learning techniques between students of different 
abilities. In addition, the mean and standard deviation of items were used to evaluate the students’ 
social skills and students’ attitudes toward cooperative learning techniques in teaching English 
reading.

  The results of the study were:
1. The English reading development between Prathomsuksa four students with different 

English  abilities are significantly different at 0.05 level.
2.  The students’ social skills toward cooperative learning techniques are at the best level.
3. The students’ attitudes toward cooperative learning techniques are at the good level.
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยพระคุณของอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน คือ                    ผู
ชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง  โตรัตน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม  โตรัตน  และ                   รอง
ศาสตราจารย วัฒนา  เกาศัลย ที่กรุณาใหคําปรึกษา ชวยตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง     วิทยา
นิพนธเลมนี้จนสําเร็จลุลวง และขอขอบพระคุณประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ศิลป  ภาค
สุวรรณ และผูทรงคุณวุฒิ อาจารย ดร. วัชรา  เลาเรียนดี ที่ใหคําปรึกษาแกไขปรับปรุงและใหขอติ
ชมวิทยานิพนธเลมนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย Roger Hooper  อาจารยจารุพรรณ เพ็ชรพราว  อาจารยนิตยา 
วารินธุและอาจารย Shashi Kanwar ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแกไขเครื่องมือใน
การวิจัย

ขอขอบพระคุณผูบริหาร กรรมการบริหาร คุณครูกลุมสาระตางประเทศระดับประถม
ศึกษาและครูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ใหความอนุเคราะหความรวมมือในการ
ทดลองสอน โดยเฉพาะครูระพีพร ค้ิวทวีวิวัฒน ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 ที่ใหความ
อนุเคราะหความรวมมือและสนับสนุนใหกําลังใจตลอดการทดลอง

ขอขอบคุณเพื่อนๆสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาคพิเศษ 
รุนปการศึกษา ’43 ที่คอยเปนกําลังใจ สนับสนุน ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและผลักดันตลอดเวลา 
โดยเฉพาะคุณอุษณี สถิรรัตน และคุณเสาวนีย กลับสง

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและคุณยายที่ใหการอบรมเลี้ยงดู ใหกําลังใจ 
สนับสนุนสงเสริมลูกหลานคนนี้ดวยความรักและความอบอุนตลอดมา รวมถึงเอและนองพิมพ
นองๆที่นารัก ทายที่สุดขอขอบคุณคุณธนกร พัวพันธพงศ ที่คอยผลักดันใหกําลังใจและสนับสนุนสง
เสริมดวยดีตลอดมา

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




