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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 
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                 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
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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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บทที่ 1
บทนํา

ที่มาของปญหาและความสําคัญของการวิจัย
โลกปจจุบันนี้มีความกาวหนาเปนอันมาก  โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม  กอใหเกิดกระแส

สังคมยุคโลกาภิวัฒนที่สามารถแพรกระจายขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง  ผลักดันให
สังคมโลกมีลักษณะไรพรมแดน  (จํารูญ  เรืองขจร 2543 : 35)  ผูคนทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสาร
กันไดอยางรวดเร็วและงายดาย  ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการติดตอส่ือสารของมนุษย  
เมื่อพูดถึงภาษาแลวคงไมมีใครปฏิเสธวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีความสําคัญมากภาษา
หนึ่ง  (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  2535,  อางถึงใน วรุณี  อุนบุญ  2540 : 1)  
เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนสากลที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  และ
ปจจุบันนี้เปนยุคแหงการสื่อสาร   ภาษาอังกฤษจึงเปนสื่อกลางสําคัญที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยเขาดวยกันในโลกแหงการสื่อสารที่รวดเร็วและทันยุคทันสมัยอยูเสมอ  ภาษา
อังกฤษจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารของมนุษย  ถาผูใดที่ไมสามารถหรือไมมีความรูทาง
ภาษาอังกฤษยอมทําใหเกิดปญหาทางการสื่อสารได  ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่เห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ  ประเทศไทยจึงมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระยะเวลานาน

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือแมกระทั่งการใชภาษาอังกฤษก็ตาม ทักษะการ
อานนับวาเปนทักษะที่ยากที่สุดและเปนปญหาที่สุดโดยเฉพาะกับนักเรียนไทย  เนื่องจากการเรียน
วิชาตางๆ และการใชภาษาเพื่อการดํารงชีวิตตองใชการอานเปนสื่อในการเรียนรูและการสื่อสาร  
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2534 : 31) กลาววา ทักษะอานเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาหาความรู 
ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณตลอดจนใหความบันเทิง ผูอานสามารถนําประโยชนที่ได
จากการอานนี้ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งสอดคลองกับดูบิน  
(Dubin 1982 :14, อางถึงในอุษณีย วรรณจิยี 2536:1) ที่กลาววา ทักษะที่ควรไดรับการเนนมาก
กวาทักษะอื่นและเปนทักษะที่จําเปนมีความสําคัญที่สุดสําหรับนักเรียน คือ ทักษะการอาน  เพราะ
ผูเรียนเปนภาษาตางประเทศ  ไมตองการความสามารถทางภาษาทุกรูปแบบเหมือนเจาของภาษา

ผูที่สามารถอานไดเร็ว   และสามารถทําความเขาใจหรือจับใจความสําคัญของเรื่องได
อยางดีก็ยอมมีความสามารถในการสื่อสารไดมากกวา  สวนผูที่ประสบปญหาในดานการอานก็
ยอมทําใหผูนั้นเกิดความเบื่อหนายการอานแมวาจะเปนทักษะที่จําเปนมากก็ตาม  แอนเดอรสัน 
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(Anderson 1984 : 1) กลาววาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนเปนอยางยิ่ง  ดังจะเห็นไดจากการประเมิน
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษโดยการทดสอบความเขาใจจะเห็นไดชัดวาความสามารถ
ในการอานเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ และทําการ
สํารวจพบวา  นักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศสวนมากลมเหลวในการอานภาษาตางประเทศ  
จะมีความเขาใจตอการอานนอยกวาเกณฑที่กําหนด  และอานไดชากวาภาษาแม

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยที่ผานมาการสอนอานภาษาอังกฤษ
ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ดังที่จะเห็นไดจากการวิจัยของ   สุพัฒน  สุกมลสันต  (2533 : 
58)  ที่สํารวจงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและพบวา  นักเรียนมีปญหาดานความ
เขาใจในการอานหลายๆ ดาน  และสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  สุภจัตุรัส  (2534 : 2)  ที่พบ
วา  ความสามารถในการอานของนักเรียนไทยไมอยูในเกณฑที่นาพอใจ  ทั้งๆ ที่ไดหาทางปรับปรุง
แกไขกันตลอดมา

จากปญหาการสอนอานตามที่ไดกลาวมานั้น  อุษณีย  วรรณจิยี  (2536 : 1)  ไดสรุปวา
เกิดจากสาเหตุที่หนึ่งคือ  นักเรียนไมเห็นความจําเปนในการเรียน  แตเรียนเพื่อใหผูปกครองและครู
ชื่นชมการเรียนดวยความสนใจและเห็นคุณคา  อีกสาเหตุหนึ่งคือ  ครูผูสอนซ่ึงขาดความรู  ความ
ชํานาญ  และประสบการณในการใชวิธีการสอนแบบใหมๆ  ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจยั  เร่ือง  
การวิจัยสังเคราะหกระบวนการหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2531)  ซึ่งพบวา  ครูสวนใหญใชวิธีการอานใหนักเรียนฟงแลวอธิบายคํา
ศัพทและโครงสรางที่ยากไปเรื่อยๆ จนจบ  จากนั้นจึงถามคําถามใหนักเรียนตอบ  การที่ครูใชวิธี
การสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนขาดทักษะการคิด  และไมมีโอกาสในการฝกทักษะทางภาษาเทาที่
ควร  เพราะครูใชวิธีการสอนยึดครูเปนศูนยกลาง

ในการเรียนการสอนนั้นประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ (กรมวิชาการ,
ศูนยพัฒนาหลักสูตร 2543) ซึ่งทําใหการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปประสบความสําเร็จ  คือ

1. ความรูในเนื้อหา  (Knowledge  of  content)
2. ทักษะการจัดการกับชั้นเรียน  (Classroom  management)
3. ทักษะการสอน  (Instruction  skills)
4. วิธีการสอนหรือยุทธศาสตรการสอน  (Instructional  strategies)
องคประกอบพื้นฐานทั้ง  4  ประการนี้เปรียบเหมือนเพียง 4 ตัวที่ทํางานเชื่อมโยงและ

สัมพันธกัน  หากมีอะไรเกิดขึ้นที่เฟองตัวใดตัวหนึ่งก็จะสงผลกับเฟองที่เหลือ  ซึ่งองคประกอบ     
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ดังกลาวสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่มีผลใหแนวการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ  (cooperative  learning) เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เร่ิมมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากเปน   
รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติงานเปน
กลุมยอยๆ  เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละคน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือ
กันจนบรรลุผลตามเปาหมาย  ตลอดจนสงเสริมใหทํางานรวมกันเปนหมูคณะหรือทีมตามระบอบ
ประชาธิปไตย  (จันทรา  ตันติพงศานุรักษ  2543 : 36)  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาติฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540 – 2544)  ที่ตองการเปดโอกาสให  “ผูเรียนทํางานเปนทีมมากที่สุด  เพื่อ
พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  การทํางานรวมกันดวยความสุขและสรางสรรค”  ซึ่งการจัด
การเรียนการสอนแบบรวมมือนี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาจัดการเรียนการสอนแทนที่การ
สอนแบบที่ครูเปนศูนยกลาง

ฮิลก  (Hilke  1990 : 2)  กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือ  เปนกลยุทธที่ชวยใหนักเรียน
ทํางานเปนกลุม  เพื่อบรรลุเปาหมายทั้งดานความคิดความเขาใจและดานอารมณ   สอดคลองกับ
สุพล  วังสินธ  (2543 : 62)  ที่กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่เนนการจัดสภาพ
แวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุมเล็กๆ ชวยพัฒนาผูเรียนทางสติปญญาและสังคม  
ทั้งนี้เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่จะตองมีความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกับผูอ่ืน  จันทรา           
ตันติพงศานุรักษ  (2545 : 37)  กลาวถึง  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือวาเปนการพัฒนานักเรียน
ในดานวิชาการ  เปนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  รวมทั้งเปนการสงเสริมทักษะทาง
สังคมใหกับนักเรียน

ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือนี้ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา  
และอิสราเอล  ไดทําการศึกษาและทดลองเสร็จแลว  พบวาใชไดผลเปนสวนใหญในการเพิ่มผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพิ่มสัมพันธภาพอันดีของนักเรียน  ในขณะที่มีงานวิจัยของ
ประเทศไทยเกี่ยวของกับเร่ืองนี้นอยมาก  (ธนาลัย  ตปนีย  2535 : 4)  ยุคสมัยนี้ไดเกิดการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งทําใหเกดิแนวการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือก็เปน
แนวการจัดการเรียนรูที่นาสนใจเพราะสามารถพัฒนาไดทั้งดานสติปญญาและสังคม  และจาก
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันนี้ไดนําไปสูเทคนิคการสอนใหมมากมาย  เชน คิด
และคุยกัน  (Think-Pairs-Share)  กิจกรรมโตะกลม  (Roundtable  หรือ  Roundrobin)  การ   
แขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team  Games  Tournament  หรือ  TGT)  การแบงกลุมสัมฤทธิ์ 
(Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD)  การเรียนรูแบบรวมมือผสมผสาน     
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การอานและการเขียน  (Cooperative  Integrated  Reading   and  Composition  หรือ  CIRC)  
เทคนิคการตอชิ้นสวน  (Jigsaw) และเทคนิคการตอชิ้นสวน 2  (Jigsaw II)  เปนตน

การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือนี้เปนรูปแบบการสอนที่ครูสามารถขจัดปญหา  
นักเรียนที่ไมใหความรวมมือในกลุมและยังสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนที่เปน
สวนหนึ่งในการทําใหกลุมประสบความสําเร็จ  และจากประสบการณการสอนที่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรีเปนระยะเวลาหลายป  ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญ
เมื่อทํางานกลุมจะชวยกันทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตยังมีนักเรียนบางสวนที่ไมใหความ   
รวมมือ  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชการเรียนการสอนแบบรวมมือซึ่งมีเทคนิคการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย  เพื่อขจัดปญหาการไมรวมมือกันทํากิจกรรมของนักเรียน นอกจากปญหาดังที่กลาว
มาขางตนผูวิจัยยังพบปญหาในการสอนทักษะการอานอีกดวย ในการสอนอานหลายครั้ง ผูวิจัย
พบวานักเรียนสวนใหญสามารถอานออกเสียงบทอาน  (read  aloud)  ไดเปนอยางดี  แตเมื่อหลัง
จากที่ใหนักเรียนอานบทอานในใจ ผูวิจัยจึงตั้งคําถามเพื่อประเมินดานความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่
อานหรือใหนักเรียนทําขอสอบเพื่อทดสอบความเขาใจเปนรายบุคคล  นักเรียนไมสามารถตอบหรือ
บอกไดวาบทอานหรือเร่ืองที่ตนเองอานนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร และจากบทอานที่ไดอานตนเอง
เขาใจหรือไดขอคิดอะไรบางอะไรบาง  แตเมื่อครูถามความเขาใจของนักเรียนทั้งชั้น      ผลปรากฎ
วานักเรียนทั้งชั้นสามารถบอกไดเนื่องจากนักเรียนทั้งหมดชวยกันปรึกษา  พูดคุยถึงบทอานดวยกัน

จากบรรยากาศการเรียนการสอนทักษะการอานดังกลาวที่พบปญหาเกี่ยวกับการอาน
และการทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา  การสอนอานทักษะการอานโดยจัดการเรียนรู
แบบรวมมือจะใหผลสัมฤทธิ์เปนอยางไร  เพื่อหาขอสรุปวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนี้  ไดผล
มากนอยเพียงไรกับทักษะการอานกับนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางการอานภาษาอังกฤษอยู
ในระดับเกง ปานกลางและออน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

2. เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมที่ปรากฎในหองเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4   
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ปญหาทางการวิจัย
1. พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางการอานภาษา
อังกฤษ  อยูในระดับเกง ปานกลางและออน  แตกตางกันหรือไม

2. ทักษะทางสังคมที่ปรากฏในหองเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี โดยเรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมืออยูในระดับใด

3. นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีความคิดเห็นอยางไรตอการ
จัดการเรียนรูการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ

สมมติฐานการวิจัย
1. พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางการอานภาษา
อังกฤษ  อยูในระดับเกง ปานกลางและออน  ไมแตกตางกัน

2. ทักษะทางสังคมที่ปรากฏในหองเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี โดยเรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมืออยูในระดับดีข้ึนไป

3. นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีความคิดเห็นที่ดีข้ึนไปตอการ
จัดการเรียนรูการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547  โรงเรียน    
ดรุณาราชบุรี  จํานวน  7  หอง  หองละ 48 คน  รวมเปนนักเรียนทั้งสิ้น  339 คน  โดยที่นักเรียน
หอง ป.4/1  เปนนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงและนักเรียนหอง ป.4/2 - ป.4/7  เปน
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน

กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสามารถทางเรียนคละกันทั้ง
นักเรียนกลุมเกง ปานกลางและออน  ที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และกําลัง
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ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยการสุมหองเรียนมา 1  
หองเรียน  โดยวิธีการสุมอยางงายจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2-4/7 ไดนักเรียนกลุม        
ตัวอยางคือ ป.4/2  จํานวน 45 คน

ตัวแปรศึกษา
ตัวแปรอิสระ  ไดแก ระดับความสามารถพื้นฐานทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ แบงเปน 3 กลุม  คือ  กลุมเกง ปานกลาง  ออน

ตัวแปรตาม  ไดแก
1. พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

ดรุณาราชบุรีกอนและหลังการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2. ทักษะทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีที่มีตอการจัด

กิจกรรมการอานภาษาอังกฤษที่ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถทางการอาน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอน
และหลังการเรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ

2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน  หมายถึง  แบบทดสอบทางการอาน
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางเพื่อใชวัดพัฒนาการกอนและหลังการเรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัด
การเรียนรูแบบรวมมือ โดยมุงทดสอบความเขาใจทางการอานภาษาอังกฤษตามหลักของบลูม 
(Bloom ‘s  taxonomy) (Bloom 2003 :1) คือ อานเพื่อความเขาใจรายละเอียด ลักษณะตัวละคร  
ฉาก  ความขัดแยง  และผลที่เกิด  ลําดับเหตุการณสําคัญ  วิเคราะหบุคลิก  นิสัยของตัวละครหรือ
เหตุการณสําคัญ  และสรุปเร่ือง โดยแบงเปนแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 40 ขอ และแบบ
ทดสอบหลังเรียน จํานวน 40 ขอ ใชเวลาทดสอบฉบับละ 50 นาที แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับเปนแบบ
ทดสอบคูขนานโดยใชคําถามวัดความเขาใจในลักษณะเดียวกันทั้งสองฉบับ ขอสอบมีคาความ
ยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป โดยแบบทดสอบกอนเรียน
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.71 และแบบทดสอบหลังเรียนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนอาน   โดยจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือหมายถึง แบบสอบถามประมาณคาซึ่งถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ ในดาน         
เนื้อหาบทอาน  กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ  บรรยากาศในชั้นเรียนและประโยชนที่ไดรับ ดาน
ละ 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99

4. แบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจักการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง แบบสังเกตที่
ใชในการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนในขณะทํากิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวความ
คิดของสลาวิน แมดเดน และสตีเวนส (Slavin, Madden and Stevens 1986 : 22-26)  ที่สงผล
จากการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ สังเกต 4 
ประเด็นดังนี้ ดังนี้ 1) การรวมมือทํางาน  2) การเปนผูนําและผูตาม 3) การมีปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกภายในกลุม 4). การเปนสมาฃิกมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย ประเด็นละ 5 
ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97

5. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวการจัด
การเรียนรูแบบสลาวิน (Slavin 1978 : 47-48) ยึดหลักคือ นักเรียนเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหกลุม           
ประสบความสําเร็จโดยเทาเทียมกัน ผูสอนแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 6 คน ในแตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถที่ตางกัน คือ นักเรียนเกง ปานกลาง และออน โดยใช
เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  
Achievement  Division  หรือ  STAD) เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games 
Tournament หรือ TGT) เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share) และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  
(Roundrobin)

6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 
โรงเรียนดรุณาราชบุรี

7. ความสามารถทางการอาน หมายถึง คะแนนความสามารถทางการอานภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถกอนการ
เรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยแบงความสามารถทางการอานเปน 3 
กลุม คือกลุมเกง ปานกลางและออน โดยแบงตามเปอรเซ็นตไทลดังนี้ เทากับหรือมากกวา
เปอรเซ็นตไทล 75 ข้ึนไป คือนักเรียนกลุมเกง ระหวางเปอรเซ็นตไทล 74 ถึง เปอรเซ็นตไทล 26 คือ
นักเรียนกลุมปานกลาง และนอยกวาหรือเทากับเปอรเซ็นตไทล 25 คือนักเรียนกลุมออน
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8. เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เทคนิค
การแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) เทคนิคการแขงขัน
ระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT) เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–
Pairs-Share) และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอ
ไปนี้

1.  การสอนการอานภาษาอังกฤษ
1.1  ความหมายของการอาน
1.2  ทักษะการอาน
1.3  ระดับความเขาใจในการอาน
1.4  องคประกอบในการอาน
1.5  ข้ันตอนการสอนอาน
1.6  การประเมินผลการอาน
1.7  รูปแบบการทดสอบการอาน

2.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.1  ความเปนมาของการเรียนแบบรวมมือ
2.2  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.3  องคประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.4  ทักษะทางสังคมของสมาชิกในกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ
2.5  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.6  เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.7  ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.8  การวัดและและการประเมินการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

3.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
3.1  จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2  สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การสอนการอานภาษาอังกฤษ

ความหมายของการอาน
ความหมายของการอานนั้นมีผูใหความหมายของการอานไวอยางหลากหลาย ดังนี้
กูดแมน  (Goodman 1986 : 1)  กลาววา  การอานคือปฏิสัมพันธระหวางภาษาและ

ความคิด  การอานเปนเกมการเดาทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา กลาวคือ  การอานเปนการสราง
ความหมายที่ผูอานใชความรูเดิมทําความเขาใจในเรื่องที่อาน  ในกระบวนการอานการสรางความ
หมายจะดําเนินไปอยางตอเนื่องคือผูอานใชวิธีการเดาหรือต้ังสมมุติฐานในการอาน และตรวจสอบ
การเดาของตนเองวาถูกตองหรือไมหรือจะตองมีการแกไขเพื่อใหไดความหมายที่ถูกตอง

วิดโดวสัน (1986 : 173) กลาววา การอานเปนความรวมมือระหวางผูสงสารและผูรับ
สารเปนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอานโดยมีงานเขียนเปนสื่อกลาง ผูอานจะมีความเขาใจตอ
สารที่ผูเขียนโดยโครงสรางความรูของผูอานตองสัมพันธกับโครงสรางของสารที่อยูในงานเขียน

ชุมศรี  เรซ  (2534 : 14)  กลาววา  การอานก็คือการใชสายตาดู  แลวแปลความหมาย
ของภาพหรือหรือตัวอักษรออกมาเปนความคิดหรือเร่ืองราว  การอานจึงมิใชเปนเพียงการอานออก
เสียงพดูตามสัญลักษณที่ผูเขียนเขียนเทานั้น  แตมีความหมายรวมถึงความเขาใจในสิ่งที่อานดวย

ไซออก (2504 : 145) ไดใหคําจํากัดความของการอานวา ในการอานนั้นเราจะตองจับ
ใจความสําคัญของขอความนั้นๆใหไดโดยแปลความหมายของสัญลักษณ (symbols) ซึ่งใช
บรรยายนั้นๆออก

อุษณีย   วรรณจิยี  (2536 : 11)  สรุปการอานวา  การอาน  คือ  กระบวนการแปล  
ความหมายของสัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิดในสมอง  ซึ่งประสบการณเดิมที่มีอยู
จะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานไดเร็วขึ้น

บัญชา  อ๋ึงสกุล  (2541 :  63)  กลาวถึง  ความหมายของการอานวา  การอานหมายถึง  
กระบวนการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว  กระบวนการอาน
เปนกระบวนการที่ซับซอน  เมื่อเด็กเปลงเสียงตัวอักษร  หรือ  สัญลักษณออกมาเปนคําพูด  ถา
หากไมเขาใจคําพูดนั้น  จัดวาไมใชการอานที่สมบูรณ   เปนแตเพียงสวนหนึ่งของการอานเทานั้น 
ลักษณะของการอานที่แทจริงไดแก  การทําความเขาใจความหมายของเรื่องที่อาน  ความหมายดัง
กลาวมิใชเกิดจากตัวอักษรหรือสัญลักษณที่อานเทานั้น  หากขึ้นอยูกับการกระตุนใหเกิดความ   
คิดรวบยอดหรือจินตนาการของผูอานเปนสําคัญ  การเขาใจความหมายของตัวอักษรหรือ
สัญลักษณที่อานขึ้นอยูกับความหมายของผูอานจะตองทําความเขาใจ  โดยอาศัยประสบการณ
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เดิมของผูอานพื้นฐาน  การอานจึงเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการแปลความการตอบสนอง  
การกําหนดความมุงหมายและการจัดลําดับของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่ผูอานเห็น  จะกระตุน
การทํางานของสมอง  ซึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณของประสบการณ  ซึ่งผูอานมีมากอน

วิสาข จัติวัตร (2543 : 4-15)  ไดใหความหมายของการอานตามแบบจําลองการอานที่
สําคัญ 3 ประเภท ดังนี้

1.  แบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสูกระบวนการอานใน
ระดับสูง (Bottom-Up Model of Reading) แบบจําลองการอานนี้เชื่อวา ครูควรสอนทักษะงายๆ
หรือทักษะพื้นฐานกอนคอยเรียนรูทักษะที่ยากและซับซอนขึ้น แนวการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่ สองหรือภาษาต างประเทศที่ ใช แบบจําลองนี้ คือ  แนวการสอนแบบฟง -พูด  
(Audioligualism)

2.  แบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับ
พื้นฐาน (Top-Down Model of Reading) แบบจําลองการอานนี้จะเนนทักษะในระดับสูง คือ   
การอานเพื่อการหาความหมายมากกวาการไขรหัสหรือทักษะพื้นฐาน ผูอานอานเพื่อหาความ
หมาย เขาไมจําเปนตองเขาใจคําทุกคําหรือตัวอักษรทุกตัวแนวการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สองหรือภาษาตางประเทศที่ใชแบบจําลองนี้คือ แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching Approach)

3.  แบบจําลองการอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Model of Reading) แบบจําลอง
การอานนี้เปนการปฏิสัมพันธระหวางขอมูลทั้งในระดับพื้นฐานไปสูระดับสูงและจากระดับสูงไปสู
ระดับพื้นฐาน ไมเนนเฉพาะการประมวลความจากระดับพื้นฐานไปขอมูลในระดับสูง (Bottom-Up 
Processing) หรือการประมวลความจากขอมูลในระดับสูงไปสูขอมูลในระดับพื้นฐาน (Top-Down 
Model of Processing) เพียงอยางใดอยางหนึ่ง แบบจําลองการอานนี้ไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎี
โครงสรางความรู (Schema Theory) ซึ่งวิสาข จัติวัตร (2543 : 21) ไดใหคําจํากัดความวา       
โครงสรางความรูคือความรูที่เก็บสะสมไวจากประสบการณ แลวนํามาเก็บไวอยางเปนระบบตาม
ลําดับข้ัน ทุกคนจะมีโครงสรางความรูที่แตกตางไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ   
แบบจําลองการอานนี้เนนความสําคัญของประสบการณเดิมและประสบการณที่ผูอานมี

ภาวดี  ศรีสังข  (2544 : 26)  ไดสรุปความหมายของการอานวา  การอานเปนกระบวน
การของการสื่อความหมายระหวางผูเขียนและผูอาน  โดยผูเขียนทําหนาที่ถายทอดแนวความคิด  
อารมณ  ความรูสึก  และจินตนาการออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร  สวนผูอานมีหนาที่   
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ถอดรหัส  หรือตีความสัญลักษณเหลานั้น  เพื่อใหเกิดความเขาใจในการอานที่ผูเขียนถายทอดไว  
ตลอดจนเกิดอารมณและความรูสึกรวมกับผูเขียน

จากความหมายของการอานที่มีผูใหความหมายไวอยางหลากหลาย  สรุปไดคือ  การ
อานเปนกระบวนการสื่อความหมายจากผูเขียนถึงผูอาน  โดยที่ผูอานจะตองเดาหรือต้ังสมมุติฐาน
ในการอาน  ตีความ  และถอดรหัสจากสัญลักษณนั้น  โดยใชกระบวนการคิดในสมอง  ความคิด
รวบยอด  และประสบการณเดิมที่มีอยูในการตีความเรื่องที่อาน

ทักษะการอาน
ทักษะการสอนอานนั้นเปนทักษะที่สําคัญมากที่สุดทักษะหนึ่งเนื่องจากเปนทักษะที่ใช

ในการศึกษาและแสวงหาความรู ซึ่งในการสอนอานนั้นไดมีผูกลาวถึงไวดังนี้
เกศินี วัชรเสถียร (2542 : 14) กลาววา ทักษะการอานโดยทั่วไป แบงไดเปน 4 สวน คือ
1. ทักษะการอานในชั้นตน เปนทักษะที่จูงใจผูเรียนใหเกิดความตองการจะเรียนรู การ

อานที่ผูเรียนจะอานไดนั้นจําเปนจะตองเห็นความแตกตางของตัวอักษรแตละตัว   ฟงความ     
แตกตางของเสียงในภาษาได  จําลําดับพยัญชนะและสระได  เขาใจเครื่องหมายสัญลักษณตางๆ
ได  สามารถพูดและจําคําศัพทไดตามสมควร  มีความคิดรวบยอดและจินตนาการตอ          
ประสบการณที่ผานมา สนใจในคําศัพทตามสมควรและสามารถเรียกชื่อตัวอักษรตางๆไดแลว

2. ทักษะการสังเกตคํา ผูสอนจะชวยเหลือใหผูเรียนไดสังเกตคํา ดังนี้ เรียนคําโดยการ
เขียนใหผูเรียนดูบอยๆ ออกเสียงพยัญชนะและคําศัพทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เรียน        
โครงสรางของเสียงที่พบบอยๆ เรียนเสียงพยัญชนะ รูจักแบงคําออกเปนพยางคและออกเสียงแต
ละพยางคไดถูกตอง รูจักใชตัวชี้แนะในบริบท (context clues)  เพื่อเดาความหมายของคําศัพท
และการอานออกเสียงคําอยางถูกตอง รูจักสังเกตโครงสรางของประโยคเพื่อเดาความหมายของคํา
และการอานออกเสียง และใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมายและการออกเสียงคํา

3. ทักษะการอานเพื่อความเขาใจเปนการอานเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในสิ่งที่อาน 
ผูสอนจะชวยใหผูอานเขาใจโดยการสอนดังตอไปนี้ รูวิธีการหาใจความสําคัญของเรื่อง เขียนยอ
เนื้อหาสําคัญของเรื่องได เรียงลําดับเหตุการณของเรื่องได สรุปใจความสําคัญของเรื่องได ประเมิน
เร่ืองที่อานได เพิ่มพูนคําศัพทซึ่งจะเขาใจเรื่องไดดีข้ึน พัฒนาความเร็วของการอานไดเหมาะสม 
และพัฒนาการอานทักษะการอานออกเสียงเพื่อใหผูอ่ืนไดฟงและเขาใจ

4. ทักษะการอานเพื่อการเรียนรู เปนการอานเพื่อแสวงหาความรู และเพื่อใหสนุกสนาน
กับการอาน ผูสอนจะชวยผูเรียนไดโดยการฝกใหอานสิ่งตางๆ ในใจ
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 โคดี้ (Coady 1979 : 4-12) ไดแบงทักษะในการอานออกเปน 4 แบบคือ
1. การอานแบบจับใจความสําคัญ (Skimming) คือการอานแบบพิจารณาโดยเร็ว โดย

ปกติการอานแบบนี้ผูอานจะตองจุดมุงหมายหรือคําถามที่ตองการคําตอบเฉพาะเจาะจงสําหรับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งในใจแลว

2. การอานแบบกวาดสายตาหาขอมูล (Scanning) การอานแบบนี้มีจุดประสงคของ
การอานที่ตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจงมากกวาแบบแรก

3. การอานเอารายละเอียด (Thorough reading) การอานแบบนี้เปนการอานเมื่อ      
ผูอานตองการที่จะเขาใจความหมายทั้งหมดของผูเขียนทั้งจุดใหญและรายละเอียด

4. การอานเชิงวิจารณ (Critical reading) เปนทักษะการอานระดับสูงสุด คือผูอาน
สามารถแสดงความคิดเห็นตอส่ิงที่ตนอานไปแลว

ธนาลัย ตปนีย (2535 : 23) ไดกลาวถึงการสอนอานวา การอานนั้นเปนทักษะสําคัญที่
ใชในการแสวงหาความรูมากที่สุด สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ

1. การอานออกเสียง  เปนการสอนเด็กที่เร่ิมเรียน   จะเนนการอานออกเสียงที่ถูกตอง  
รวดเร็ว  การสอนอานออกเสียง ครูควรใหนักเรียนการอานออกเสียงตามครูหรือตามเทปบันทึก
เสียง แลวฝกอานออกเสียงพรอมๆกัน เปนรายบุคคล ซึ่งอาจฝกกับครูหรือเพื่อนนักเรียนดวยกัน

2. การอานในใจ ครูควรเริ่มใหนักเรียนเริ่มอานในใจ เมื่อสามารถอานออกเสียงไดพอ
สมควรและเรียนรูศัพทไดมากพอ การสอนเริ่มจากใหอานขอความสั้นๆ ที่มีศัพทที่เคยเรียนมาแลว 
เปนขอความที่สนุกสนานหรือมีภาพประกอบเพื่อเราใจใหนักเรียนอยากอาน หลังจากครูตอง
ทดสอบความเขาใจของนักเรียน โดยใหเลาเรื่องที่อาน ใหตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง ควรเนนให
นักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองเพื่อการแปล ครูควรสงเสริมใหนักเรียนอานเพิ่มเติมในเวลาวาง

กลาวโดยสรุปทักษะการอานแบงเปน 2 ประเภทใหญคือ การอานออกเสียงและการ
อานในใจ ซึ่งในการอานออกเสียงแบงเปน ทักษะการสังเกตคํา การอานในใจซึ่งเปนทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจและเพื่อการเรียนรู แบงไดดังนี้ ทักษะการอานในชั้นตน การอานแบบจับใจความ
สําคัญ การอานแบบกวาดสายตาหาขอมูล การอานเอารายละเอียดและการอานเชิงวิจารณ

ระดับความเขาใจในการอาน
ระดับความเขาใจในการอานแบงเปนหลายระดับ ทั้งระดับที่งายที่สุดไปจนยากที่สุด ได

มีนักวิชาการศึกษาจําแนกไวดังนี้
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ฮาฟเนอร และโจลลี่ (Hafner and Jolly 1972 : 6-7) ไดกลาวถึงระดับความเขาใจใน
การอาน ดังนี้

1. การเขาใจความหมาย (Comprehensive Meaning) ผูอานมีความเขาใจขอความ
ทั้งระดับตัวอักษร ระดับตีความหรือแปลความ

2. การมีปฏิกิริยาตอส่ิงที่อาน (Reading to Meaning) ผูอานใชวิจารณญาณตัดสินวา
เร่ืองที่อานเชื่อถือเพียงใด ซึ่งเปนการอานระดับวิจารณ

3. การใชความรูที่ไดจากการอานไปใช (Applying Meaning) ผูอานนําประสบการณที่
มีอยูผสมผสานกับความรูที่อานมาใหม

เบอรมิสเตอร (Burmister 1974 : 147-148) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออก
เปน 7 ระดับดังนี้

1. ระดับความจํา (Memory) คือการที่ผูอานสามารถจําสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวซึ่งเปนการ
จําในเรื่องที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง วันที่ คําจํากัดความ คําสั่งหรือลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น

2. ระดับแปลความหมาย (Translation) คือการนําขอความหรือเร่ืองราวที่อานไปแปล
ในรูปอ่ืน

3. ระดับการตีความ (Interpretation) คือความสามารถในการอนที่ผูอานสามารถเขา
ใจในสิ่งที่ผูเขียนไมไดเขียนไวอยางชัดเจน

4. ระดับประยุกต (Application) คือความสามารถในการอานระดับสูงในการอาน เปน
ความสามารถในการเขาใจหลักการและนําไปประยุกตใชใหเปนผลสําเร็จได

5. ระดับการวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกแยะสวนประกอบ
ยอยๆที่ประกอบเขาเปนสวนใหญได

6. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) คือการที่ผูอานสามารถนําความคิดจากที่ตางๆ
มารวบรวมเรียบเรียงเขาดวยกันใหมได

7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) คือความสามารถในการวางเกณฑและ         
ตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงที่อานตามมาตรฐานที่วางไว
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บลูม (Bloom 2003 : 1) ไดจําแนกระดับความเขาใจในการอานในการจัดลําดับข้ัน
พัฒนาความคิด (Bloom’s Taxonomy) ดังนี้

ลําดับขั้นพัฒนาความคิด ความเขาใจในการอาน
ความรู (ระลึกได)
(Knowledge)

ความเขาใจ
(Comprehension)
การนําไปใช
(Application)

การวิเคราะห  (Analysis)
การสังเคราะห
(Synthesis)

การประเมินคา)
(Evaluation)

ความเขาใจตัวอักษร การแยกแยะเสียง ตัวอักษร วลี ประโยค  
ยอหนา การระลึกและการจํารายละเอียดใจความสําคัญ ลําดับ
ข้ัน การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางเหตุผลของคุณลักษณะ
ตางๆและรูปแบบตางๆ
การแปลความหมายจากแนวคิดที่ระบุไวชัดเจน โดยการจัดพวก 
การสรุป การเขียนโครงราง การสังเคราะห
ความเขาใจในการสรุปเพื่อการอางอิง ความเขาใจขอมูลที่แฝงอยู 
การนําความรูที่เกี่ยวกับรายละเอียด ใจความสําคัญ เหตุและผล 
คุณลักษณะตางๆไปใชในสถานการณอ่ืนๆ การคาดคะเน
การแจกแจง แยกแยะ จัดกลุม เปรียบเทียบ
การตีความจากขอความเชิงเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย ลักษณะ
เฉพาะเปนการสังเคราะหในลักษณะการคิดแบบเอกนัยและการ
คิดแบบเอกนัย
ความเขาใจในระดับวิเคราะหวิจารณเปนความสามารถในการ 
ตัดสินใจได มีอารมณรวมหรือเขาใจเรื่องราวไดอยางลึกซึ้ง มี
ปฏิกิริยาตอการใชภาษาของผูเขียนในเชิงวิพากษวิจารณได

กลาวโดยสรุป ระดับความเขาใจในการอานแบงเปน 8 ระดับดังนี้ ระดับความจํา ระดับ
การแปลความหมาย ระดับความเขาใจ ระดับการตีความ ระดับการนําไปใช ระดับการวิเคราะห 
ระดับการสังเคราะห และระดับการประเมินคา



16

องคประกอบการอาน
ความเขาใจในการอานเปนจุดมุงหมายหลักของการอานทั่วไป ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ

องคประกอบสําคัญที่สงผลตอความเขาใจในการอานจึงเปนเรื่องที่นักการศึกษาใหความสนใจมา
โดยตลอด ซึ่งไดมีนักการศึกษาใหแนวคิดไวดังนี้

เสงี่ยม โตรัตน (2524 : 5) ไดสรุปองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการอานไว 5 ประการ
ดังนี้

1. ประสบการณภูมิหลังของผูเรียน (Background Experience)
2. ความสามารถในการเขาใจภาษาของผูเรียน (Language Ability)
3. ความสามารถในการคิด (Thinking Abilities)
4. ความสนใจ แรงกระตุน ทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดตางๆ (Affection)
5. จุดมุงหมายในการอาน (Reading Purposes)
จิดาภา ฉันทานนท (2541 : 53) สรุปองคประกอบสําคัญๆที่สงผลตอความเขาใจในการ

อานที่นักการศึกษาจํานวนมากเห็นพองตองกันวามีองคประกอบ 3 ดาน คือ
1. พื้นความรูดานภาษา (Linguistic Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับตัวอักษร การ

สะกดคํา คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และสัมพันธภาพในขอความ
2. พื้นความรูดานเนื้อหา (Content Schema) หมายถึงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ความรูรอบตัวทั่วไป และความรูเนื้อหาเฉพาะดานตามที่ปรากฏหรือเกี่ยวของกับเนื้อหาบทอาน
3. พื้นความรูดานโครงสรางบทอาน (Formal Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับ  

โครงสรางของงานเขียนประเภทตางๆที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาบทอานซึ่งมีอยูหลายประเภท
สรุปองคประกอบในการอานสามารถสรุปเปนขอดังนี้ พื้นความรูดานภาษา พื้นความรู

ดานเนื้อหา พื้นความรูดานโครงสรางบทอาน ความสามารถในการคิด ความสนใจ แรงกระตุน   
ทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดตางๆ และจุดมุงหมายในการอาน

ขั้นตอนการสอนอาน
ในการสอนอาน ข้ันตอนหรือกิจกรรมที่ผูสอนเลือกใชนั้นยอมเปนสวนประกอบที่สําคัญ

ที่สุดอยางหนึ่งที่จะชวยผูเรียนในการอาน  ซึ่งขั้นตอนการเสนออานนั้นไดมีนักวิชาการรวบรวมไว
ดังนี้

กุสุมา  ลานุย  (2538 : 140)  ไดเสนอการสอนแบบ  DRA (Direct  Reading  
Activities)  ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้ันตอน  ดังนี้
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1.  ข้ันเตรียมความพรอม (Readiness) เปนขั้นตอนเตรียมความพรอมกอนที่นักเรียน
จะอานขอความ  ซึ่งมีลําดับการเตรียมความพรอมดังนี้

1.1  การกระตุนใหนักเรียนรูสึกสนใจที่จะอานขอความที่ครูมาให ซึ่งอาจทําไดโดย
การตั้งคําถามกับนักเรียน

1.2  ถามคําถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบดูวา  นักเรียนทราบหรือไมทราบเกี่ยวกับ   
หัวขอที่นํามาสอน  คําถามของครูจะชวยใหครูทราบวา  นักเรียนมีประสบการณหรือความรูเดิม
มากนอยเพียงใดและอาจจะเพิ่มเติมความรูที่นักเรียนควรจะทราบกอนอาน

1.3  ใชเทคนิคระดมพลังสมองในขณะถามคําถาม เพื่อเรียกรองความสนใจจาก  
นักเรียน  คําตอบของนักเรียนครูอาจจะเขียนเปนประโยคหรือคําสําคัญบนกระดาน  เพื่อจะไดมา
พิจารณาหลังจากนักเรียนอานเสร็จแลว

1.4  สอนคําศัพทใหมที่นักเรียนยังไมทราบ  และคิดวาจะเปนอุปสรรคตอการเขาใจ
ขอความที่อาน  อธิบายบางสิ่งบางอยางซึ่งจะชวยใหนักเรียนเขาใจไดมากขึ้น  โดยอาจจะเขียน
แผนผังหรือใชส่ือการสอนอื่นๆ

1.5  เขียนคําศัพทใหมลงบนกระดานหรือในเอกสารประกอบการเรียนเมื่อสอนคํา
ศัพทใหมเพื่อใหนักเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น

2.  ข้ันอานขอความโดยอยูภายใตการชี้นํา  โดยครูจะใหนักเรียนอานในใจซึ่งจะชวยให
นักเรียนไดใชทักษะตางๆ ทําความเขาใจกับขอความที่อาน  ส่ิงที่ครูตองทําในขั้นนี้คือ

2.1  ครูต้ังคําถามเฉพาะ  (Specific  Purpose)  อาจจะมี 1 ขอ หรือหลายขอทั้งนี้
เพื่อต้ังจุดประสงคในการอาน  ซึ่งคําตอบนี้จะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดและทํานาย        
เหตุการณลวงหนาดวยตนเอง  ซึ่งคําถามที่ครูอาจจะใชไดแก

 Who  do  you  think……? Why  do  you  think…..?
 When  do  you……….?  How  do  you  think……?

2.2  ใหนักเรียนเริ่มอานในใจและพยายามหาคําตอบของคําถามซึ่งไดต้ังไวขางตน  
เพื่อเปนการยืนยันสมมุติฐานเดิมที่ต้ังไวหรืออาจจะเปลี่ยนแปลง  การที่นักเรียนจะอานมาก     
อานนอยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว

2.3  ในชวงที่นักเรียนอานอาจจะพบปญหากับคําศัพทบางคํา ที่นักเรียนไมทราบ
ความหมาย  ครูอาจจะกระตุนใหใชยุทธวิธีตามลําดับดังนี้กอนที่จะใหความชวยเหลือ

2.3.1  อยาสนใจคําที่เปนปญหาแตใหอานประโยคทั้งหมดอีกครั้ง
 2.3.2  ใหลองใชภาพที่ใหมาเปนตัวรองรอยเพื่อเดาความหมาย
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 2.3.3  ใหลองเดาความหมายของคําศัพทนั้นๆ ดู
 2.3.4   ขอความชวยเหลือจากครู

3. ข้ันตรวจสอบคําตอบของนักเรียน  ในขั้นนี้ครูอาจทําไดดังนี้
3.1  ดูวานักเรียนสามารถตอบคําถามที่ครูถามไดหรือไมหรือหรือดูวาเขาสามารถ

ใหคําตอบกับส่ิงที่เขาไดคาดการณไวกอนไดหรือเปลา  โดยครูพยายามกระตุนเตือนใหนักเรียนจํา
จุดประสงคในการอานใหไดอยูเสมอเพื่อชวยเพิ่มความเขาใจ  ซึ่งครูอาจจะถามกระตุนดังนี้

 What  did  you  find  out?
 What  do  you  think  now?
 Does  what  your  read  match  what  was  listed  on  the  chalkboard?

3.2  ครูถามคําถามเพิ่มเติมเพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนคิด คําถามที่ถามนี้อาจ
จะเปนคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดทั่วไปที่เปนขอมูลจริง  คําถามโดยนัย  (inference)  คําถาม
สรุปความ (conclusion)  และอาจจะถามความหมายของคําศัพทก็ได

4.  ข้ันนี้เปนขั้นที่ใหนักเรียนอานในใจหรืออานดังๆ อีกครั้ง ทั้งนี้มีจุดประสงคดังนี้
4.1  เพื่ออานสวนที่เปนขอมูลยืนยันหรือขอพิสูจนของคําถามที่ครูไดถามไว
4.2  เพื่ออานสวนที่ขยายความจริงหรือใหหลักฐานกับส่ิงที่คาดการณไวต้ังแตแรก
4.3  เพื่อใหอานสวนที่สนุกสนานหรือเศราของเรื่อง
4.4  เพื่อทดสอบความสําเร็จในการใชทักษะวิเคราะหคําศัพท เนื้อหาความหมาย

5.   ใหกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม (Follow  up  activities)
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 89 – 91)  กลาววา ในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะ

อานผูสอนควรจัดเปน 3 ระยะ คือ
  กิจกรรมกอนการอาน  (pre-reading  activities)
  กิจกรรมระหวางการอาน  (white-reading  activities)
  กิจกรรมหลังการอาน  (post-reading  activities)
1.   กิจกรรมกอนการอานเปนการสรางความสนใจในเรื่องที่จะอานและปูพื้นความรูใน

เร่ืองที่จะอาน  ซึ่งอาจจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้คือ
1.1  ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน  เชน  นํานิทานเรื่องลูกเปดขี้เหรมาใหอาน  ใหลอง

นึกถึงศัพทที่ควรรูจักในเรื่องนี้วาจะมีอะไรบาง  แลวใหใชวิธีอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะ
เจาะจง  (scanning)  วามีศัพทที่ผูเรียนบอกไวหรือไม
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1.2  ใหเดาความหมายของศัพทจากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียงเชน ศัพท หา
ภาพใหดู  แสดงทาทาง  และใหคําถามไวกอนเพื่อใหผูเรียนฝกการอานและผานไปเร็วๆ  
(skimming)  เพื่อหาคําตอบที่ครูถามไวหรือที่ตนตั้งคําถามที่อยากรูคําตอบไวกอน

2. กิจกรรมระหวางการอานเปนกิจกรรมที่ผูสอนนํามาใชฝกทักษะในขณะที่อาน      
เนื้อเร่ืองซึ่งอาจจดักิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้คือ

2.1  ใหอานแบบผานไปเร็วๆ เพื่อใหไดประโยคสําคัญ (topic  sentence) และอาน
แบบหารายละเอียด  (thorough  reading)  เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองได

2.2   ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ    (strip story) คือ เปนยอหนา
หรือประโยคก็ได  ใหผูเรียนจําสวนของตนไว  แลวลําดับขอความถาจะใหยากขึ้นก็จะใหเปนสวน
ยอยๆ หรือตัดเปนรอยหยักๆ  (jigsaw  reading)  ใหผูเรียนตอความเองก็ได

2.3   ใหสรุปใจความสําคัญ  (inferring  from  the  text)  โดยใหผูเรียนอนุมานจาก
เร่ืองที่อานทั้งหมด  ซึ่งผูสอนอาจใหสรุปหรือต้ังชื่อเร่ืองใหที่แปลกไปจากชื่อเร่ืองเดิม

2.4   ใหหาความสัมพันธระหวางประโยค (discourse features) วามีเครื่องสัมพันธ
ความใดแสดงความหมายไดชัดเจนในเรื่องที่อาน  เพื่อใหผูเรียนเขาใจเร่ืองที่อานไดดีที่สุด

2.5   ใหหาจุดประสงคและทัศนคติของผูเขียน เปนการฝกใหหาความหมายที่ไมได
ปรากฏในขอความที่อาน

2.6 ใหอานคําอธิบายตําแหนงที่ผูเรียนนั่งในเวลาสอบแลวเขียนแผนผังพรอมกับ
เขียนชื่อของผูสอบในแผนผังนั้น

2.7  ใหอานรายงานอุบัติเหตุจากหนังสือพิมพแลวเขียนแผนผังของจุดที่เกิดเหตุ
พรอมทิศทางของพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุในที่วางที่กําหนดให  เชน

2.8   ใหอานคําชี้แจงการติดตอเจาหนาที่ธนาคารในการแลกเช็คเดินทาง แลวเขียน
แผนผังแสดงลําดับการติดตอ

3.  กิจกรรมหลังการอานคือผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได ดัง
ตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้คือ

3.1  ใหผูเรียนกลาวถึงประโยชนที่อานเรื่อง   วาใหขอคิดอยางไรบาง
3.2  ใหผูเรียนกลาวถึงความรูสึกของตนเองและตัวละครในเรื่องที่อาน
3.3  ใหเขียนออกเปนบทสนทนาระหวางผูที่เกี่ยวของในเรื่อง
3.4  ใหแสดงบทบาทสมมุติ  โดยสวมบทบาทของผูที่เกี่ยวของในเรื่อง
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3.5  ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา   
และของผูเรียน
    วิสาข จัติวัตร (2541: 257-258) ไดสรุปข้ันตอนการสอนซึ่งประยุกตมาจากแนวการสอน
อานตามแนวปฏิสัมพันธ เปน 3 ข้ันตอนคือ กอนการสอนอาน ระหวางการสอนอาน และหลังการ
สอนอาน แตละขั้นตอนมีจุดประสงคดังนี้

1. กอนการสอนอาน ในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมความรูเดิม ครูอาจกระตุนให
นักเรียนนําความรูเดิมที่มีอยูมาใชทําความเขาใจบทอาน ถานักเรียนไมมีความรูเดิมในเรื่องนั้นๆ 
ครูอาจสอนหรือเสริมสรางความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการอานเรื่อง กิจกรรมที่ใชควรกระตุนความ
สนใจและสรางวัตถุประสงคในการอาน

2. ระหวางการสอนอาน ในขั้นตอนนี้ ครูอาจปลอยใหนักเรียนอานโดยอิสระ และให
ความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ ครูควรชวยพัฒนากลวิธีการอานใหนักเรียน เชน การเดา 
ความหมายของศัพทจากบริบท การทํานายเนื้อเร่ือง การใชความรูดานไวยากรณ คําอางอิงและคํา
ที่เชื่อมโยงสัมพันธความเพื่อหาความหมายของบทอาน เปนตน

3. หลังการสอนอาน เปนการประเมินความเขาใจในการอาานของนักเรียน โดยการทํา
แบบฝกในรูปแบบตางๆและวิเคราะหบทอานอยางลึกซึ้ง โดยการอภิปรายปญหาตางเพื่อใหเกิด
ความคิดวิพากษวิจารณ

ในการสอนอานนั้น สามารถสรุปข้ันตอนหลักๆได 3 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันกอนการอาน ซึ่ง
เปนการเตรียมความพรอมกอนการอาน สรางความสนใจบทอานและเปนการปูพื้นฐานบทอาน
สําหรับนักเรียน   2. ข้ันระหวางการอาน ในขั้นนี้ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกในขณะที่อาน      
บทอาน 3. ข้ันหลังการอาน  ข้ันนี้ครูผูสอนจะใหนักเรียนทํากจิกรรมเพิ่มเติม เชน แสดงความ     
คิดเห็น แสดงบทบาทสมมติ โดยที่ครูผูสอนสามารถตรวจสอบความเขาใจบทอานไดในขั้นนี้

การประเมินผลในการอาน
การประเมินผลเปนสวนสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูสอนทราบวา

นักเรียนของตนมีพัฒนาการอยางไร ซึ่งไดมีนักวิชาการสรุปไว ดังนี้
วิสาข จัติวัตร (2541: 295-334) แบงการประเมินผลการอานเปน 2 ประเภทใหญๆตาม

ลักษณะการนําผลสอบไปใช ดังนี้
1. การวัดผลอยางเปนทางการ (Formal Measures) คือการทดสอบอยางมีระบบ โดย

ใหนักเรียนทําขอสอบที่สรางไวในชวงเวลาที่กําหนด แบงเปนประเภทใหญ ได 2 ประเภท คือ
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1.1  แบบทดสอบอิงกลุม (Norm Referenced tests) มีวัตถุประสงคใชเพื่อ   
เปรียบเทียบคะแนนแขงนักเรียนกับคะแนนกลุมนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสบวานักเรียนคนนั้น
สอบไดที่เทาไรของกลุม

1.2  แบบทดสอบอิงเกณฑ (Criterion Referenced tests) มีวัตถุประสงคในการใช
เพื่อวิเคราะหวานักเรียนสามารถทําขอสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงคตางๆ ไดดีเพียงใด โดยไมเอาผล
ไปเปรียบเทียบกับนักเรียนอื่นๆ ผลที่ไดนํามาตัดสินวาผูสอบสามารถทําขอสอบที่สรางขึ้นตาม  
วัตถุประสงคตางๆของหลักสูตรไดดีเพียงใด

2.  การวัดผลอยางไมเปนทางการ (informal Measures) ไดแกกระบวนการการเก็บขอ
มูลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งดําเนินไปพรอมกับกระบวนการเรียนการสอน ครูสามารถเก็บขอมูลเกี่ยว
กับสัมฤทธิ์ผลทางการอานไดจากการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน เชนการสังเกตในชั้นเรียน การพูด
คุยกับนักเรียน และการเขียนบันทึกประจําวันของนักเรียน ตลอดจนกระทั่งการใชแบบฟอรมตางๆ
ในการสังเกต ในที่นี้จะกลาวถึงประเภทของการทดสอบอยางไมเปนทางการ ดังตอไปนี้

2.1 การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching)
2.2 รายการคําอานที่คลาดเคลื่อนไปจากบทอาน (Reading Miscue Inventory)
2.3 รายการคําอานอยางไมเปนทางการ (Informal Reading Inventory)
2.4 การประเมินผลการเลาเรื่อง (Assessing Free Recall)
2.5 การประเมินผลตนเอง (Self-Report)

รูปแบบแบบทดสอบการอาน
ในการสรางรูปแบบแบบทดสอบการอาน มีผูนําเสนอรูปแบบไวอยางหลากหลาย ดังนี้
ฮีตัน (Heaton 1979 : 105-125) ไดเสนอรูปแบบทดสอบการอานไวอยางหลากหลาย

ดังตอไปนี้
การทดสอบแบบจับคู (matching tests) แบบทดสอบแบบนี้แบงเปน 3 ประเภท ดัง

ตอไปนี้
1.  การจับคูคํา (Word matching) ในเทคนิคนี้นักเรียนจะขีดเสนใตคําที่เหมือนกับคํา

ทางซาย เชน
now bow/not/how/now/mow
sheep shop/shape/sleep/heap/sheep
ever never/over/ever/fewer/even
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2.  การจับคูประโยค (Sentence matching) รูปแบบการสอบนี้คลายกับการจับคูคํา    
ผูสอบตองจําประโยคใหไดเร็วที่สุด อานประโยคที่เปนโจทยและประโยคทั้ง 4 ที่เปนตัวเลือกแลวซึ่ง
มีเพียง 1 ขอเทานั้นที่เหมือนโจทย

3.  การจับคูรูปและประโยค (Picture and sentence matching) ในรูปแบบนี้เปนการ
ทดสอบความเขาใจคําและประโยคโดยใชรูปภาพเปนตัวทดสอบ

ประเภทที่1 ผูสอบมองภาพทั้ง 4 หลังจากนั้นจึงอานประโยคแลวเลือกรูปที่สัมพันธ
กับประโยค

ประเภทที่ 2 ขอสอบประเภทนี้สรางงายเนื่องจากมีเพียงรูปภาพเดียว ผูสอบดูรูป
และเลือกประโยคที่สัมพันธกับภาพจากประโยคที่เปนตัวเลือกทั้ง 4

ประเภทที่ 3 รูปแบบนี้จะมีรูปภาพ 1 รูป ผูสอบจะเลือกประโยค 4 ประโยคที่สัมพันธ
กับภาพจากประโยคทั้งหมดที่ให

แบบทดสอบการอานแบบถูก/ผิด (True/False reading tests) แบบทดสอบรูปแบบ
นี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชกันอยางกันอยางกวางขวางในการทดสอบความเขาใจการอาน การ
ทดสอบรูปแบบนี้จะใชในการในแบบทดสอบวัดความกาวหนา เนื่องจากสรางไดงายและเร็ว   
อยางไรก็ตามแบบทดสอบแบบนี้มีขอเสียคือ ผูสอบสามารถเดาไดเนื่องจากมีโอกาสถูกถึง 50 %
ในแตละขอและแบบทดสอบแบบนี้มีคะแนนพื้นฐานคือ 50 % อาจจะยากสําหรับผูสอบ เนื่องจาก
จํานวนขอสอบมีมาก แบบทดสอบแบบถูก/ผิดนี้ แบงเปน 2 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ไมตองใชบทอาน ขอสอบประเภทนี้ผูสรางจะสรางใหขอสอบมี
ความสมบูรณในตัวเอง กลาวคือ จะทดสอบความเขาใจของผูอานดวยความจริงทั่วไป

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ใชบทอาน การสรางขอสอบประเภทนี้เปนที่นิยมในการทดสอบ
การอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนประถมศึกษา แตสามารถใชไดผลกับระดับสูงเชนกัน

แบบทดสอบแบบตัวเลือกสําหรับบทอานสั้น (Multiple-choice items: short 
texts)

ประเภทที่ 1 แบบทดสอบนี้เนนความเขาใจของการอานที่มีความสําคัญพอๆ กับความ
เขาใจความหมายศัพทในการเลือก เชน

The eyes are wonderful teachers- even musicians, who deal with sound, 
learns as much by (doing, playing, watchingpracticing) as by listening.

ประเภทที่ 2 ผูสอบตองเลือกประโยคที่ถอดความ (paraphrase) ประโยคที่เปนโจทยให
ถูกตอง
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ประเภทที่ 3 ขอสอบประเภทนี้ประกอบไปดวยบทอานสั้นๆไมกี่ประโยค(หรืออาจเพียง
แค 1 ประโยค) ผูทดสอบตองตอบคําถามวัดความเขาใจเพียง 1 ขอตอบทอาน 1 บท   

แบบทดสอบแบบตัวเลือกสําหรับบทอานยาว (Multiple-choice items: long 
texts) สําหรับทักษะอานแบบละเอียด (intensive reading skills) ความยาวของบทอานสําหรับ
ระดับตน(primary level) ประมาณ 50-100 คํา ระดับกลาง (intermediate level) ประมาณ 200-
300 คํา ระดับสูง (advanced level) ประมาณ 400-600 คํา จํานวนขอสอบข้ึนอยูกับความยาว
และความซับซอนของบทอาน และการสรางขอสอบควรทดสอบมากกวาความเขาใจแบบผิวเผิน
และตองใหผูสอบไดไตรตรองและตีความเรื่องที่อาน

แบบทดสอบแบบเติมคํา (Completion items) ซึ่งแบบทดสอบแบบนี้ผูสอบตองเติม
คําหรือวลีเอง โดยแบงเปน 2 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 ประกอบดวยชองวางสําหรับเติมในขอสอบ
ประเภทที่ 2 ประกอบดวยชองวางในบทอาน
แบบทดสอบแบบโคลซ (Cloze procedure) ถึงแมวาภายนอกจะดูคลายกับ       

แบบทดสอบแบบเติมคํา แตวาคําที่วางในแบบทดสอบแบบโคลซจะเปนระบบมากกวาแบบ
ทดสอบแบบเติมคําซึ่งจะละคําตามจุดประสงคการสอบ โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

1.  การเลือกบทอานไมควรมีคํานามเฉพาะเกินไป
2.  การละคําจะไมละคําในประโยคแรกและประโยคสุดทาย
3.  ละคําทุกๆคําที่ 5, 6 หรือ 7
แบบทดสอบการอานแบบคราวๆ (Cursory reading) แบบทดสอบแบบนี้เนนการ

อานอยางรวดเร็วโดยใชการอานอยางคราวๆอยางรวดเร็ว (skimming) และการอานแบบเฉพาะ
เจาะจง (scanning)  

วิสาข จัติวัตร (2541: 303-305) ไดนําเสนอรูปแบบของแบบทดสอบ ดังนี้
1. แบบทดสอบโคลซ cloze คือขอสอบที่ผูสอบตองหาคํามาเติมในชองวางใหเหมาะ

สมกับเนื้อเร่ืองทั้งหมด ซึ่งตางกับการเติมคําในชองวาง (blank-filling test) ตรงที่การเวนคําจะมี
ระบบมากกวา ผูสรางขอสอบไมสามารถจะเวนคําตามใจชอบ แตจะเวนคําทุกๆคําที่ 5 6 7 หรือ 
10 อยางมรีระบบ สวนใหญมักนิยมเวนคําทุกๆคําที่ 5 6 หรือ 7 ขอสอบชนิดนี้วัดความสามารถ
ของนักเรียนในการอานขอความ และสามารถหาคํามาเติมใหเหมาะสมโดยเดาจากคําหรือขอ
ความที่ใหอาน
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2. ตอบคําถามสั้นๆ (short answer) ในการอานตามแนวการอานเพื่อการสื่อสารนั้น 
ผูอานควรมีวัตถุประสงคในการอาน ในการดํารงชีวิตประจําวันนั้นสวนใหญเรามักอานเพื่อหา    
ขอมูลและนํามาแกปญหาที่เกิดขึ้น

3. เติมคําในตาราง แผนผังหรือแผนภูมิ ในการอานเพื่อการสื่อสารนั้น นอกจากผูอาน
จากตาราง แผนผัง และตอบคําถามแลว ในทางตรงขามผูเรียนสามารถอานขอความและเอา     
ขอความมาเติมในตาราง แผนผังหรือแผนภูมิ

สรุปแลว รูปแบบแบบทดสอบการอานมีดังนี้ การทดสอบแบบจับคู แบบทดสอบการ
อานแบบถูก/ผิด แบบทดสอบแบบตัวเลือกสําหรับบทอานสั้น แบบทดสอบแบบตัวเลือกสําหรับ  
บทอานยาว แบบทดสอบแบบเติมคํา แบบทดสอบแบบโคลซ แบบทดสอบการอานแบบคราวๆ
แบบทดสอบแบบตอบคําถามสั้นๆ และแบบทดสอบแบบเติมคําในตาราง แผนผังหรือแผนภูมิ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ความเปนมาของการเรียนแบบรวมมือกัน
จอหนสันและคณะ (Johnson and others 1984 : 13) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ

กันไมไดเปนแนวความคิดใหม   แตการเรียนแบบรวมมือกันมีมาตั้งแตเร่ิมมีมนุษยเกิดขึ้นในโลก  
มนุษยตองทํางานรวมกันเพื่อการ   มนุษยตองทํางานรวมกันเพื่อการมีชีวิตอยูรอด  สหรัฐอเมริกา
ไดนําการเรียนแบบรวมมือกันมาใชต้ังแตปลายทศวรรษที่ 19 ประมาณป 1870   โดยฟรานซิส  
ปารคเกอร  เปนผูคิดริเร่ิมแบบปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ  ดังนั้น การเรียนแบบรวมมือกัน
จึงมีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ( กิตติมา ปรีดีดิลก 2521 : 77-79 อางถึง
ใน ธนาลัย ตปนีย 2535 : 8-9)  ซึ่งเปนการใชการศึกษาพัฒนาผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและ
ตระหนักในตนเองโดยจะตองรูวาตนเองมีความสนใจอะไร  มีปญหาอะไร  จึงเปนแนวความคิดให
เกิดการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง  (Child  Centrered  Approach)  การจัดการเรียน
การสอนที่เกิดจากหลักเกณฑนี้  และเปนที่รูจักแพรหลายไดแก  การเรียนแบบแกปญหา  
(Problem  Solving)  การเรียนแบบโครงการ  (Project  method) การเรียนดวยการปฏิบัติ  
(Learning  by  doing)

การเรียนแบบรวมมือกัน  เปนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนกลุมยอยได
ทํางานรวมกัน  ซึ่งนักเรียนกลุมยอยนั้นประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนทั้ง
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ระดับสูง  ปานกลางและต่ํา  นักเรียนจะชวยเหลือการเรียนซึ่งกันและกัน  เพื่อใหทุกคนบรรลุ      
จุดประสงคในการเรียนทุกครั้ง

ป 1930 ดิวอี้  (Dewey)  ทําใหปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการไดรับความนิยม
แพรหลายจนถึงปจจุบัน  โดยนําแนวความคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการมาผนวกกับ
แนวความคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบปฏิบัตินิยม  (Pragmatism)  เปนปรัชญาการศึกษาแบบ
ปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism)  ซึ่งเปนแนวความคิดที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหเปน
เครื่องมือพัฒนาสังคมใหการศึกษาเปนเครื่องมือเตรียมบุคคล  เพื่อรับภาวะความผันผวนทาง
สังคมในอนาคตและเห็นดวยกับหลักการประชาธิปไตยอยางแทจริง

ป 1940  ดอยซ  (Deutsch)  ไดศึกษาทฤษฏีของเคิรท เลวิน  (Kurt  Lewin)  ที่วา
ประเภทของการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่ไดจัดโครงสรางของแตละบุคคล  จะกําหนดวิธีการ           
ปฏิสัมพันธของเรากับบุคคลอื่นซึ่งจะกอผลลัพธที่แตกตางกันออกไป  การจัดโครงสรางการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันในแตละบุคคล  คุณลักษณะรูปแบบปฏิสัมพันธที่ไดรับการสงเสริมโดยการใหความ
ชวยเหลือการสนับสนุนจะเกิดขึ้น  ซึ่งจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกวามีสุขภาพจิต  และความเปน
อยูที่ดีกวา (ชาญชัย อาจิณสมาจาร 2533 : 20)

ในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และประเทศอื่นๆ ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
ตางๆ ของการเรียนแบบรวมมือกัน และมีการนํารูปแบบรวมมือกันไป ใชในการจัดการเรียน      
การสอนอยางมากมาย จึงทําใหการเรียนแบบรวมมือกันไดรับความนิยมและเปนที่แพรหลายมา
จวบจนทุกวันนี้

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไดมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ

ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูแบบรวมมือไวอยางมากมาย ดังตอไปนี้
จอหนสัน , จอหนสัน  และโฮลูเบค  (Johnson, Johnson  and Holubec  1993 : 1 : 5) 

บอกวาการเรียนรูแบบรวมมือคือรูปแบบการสอนโดยใชกลุมเล็กๆ นักเรียนไดทํางานดวยกันเพื่อ
ขยายผลการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน  สมาชิกในชั้นเรียนถูกแบงเปนกลุมเล็กๆ หลังจากครูได
มอบหมายหรือสอนแลว  พวกเขาก็ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยกัน  จนกระทั่งสมาชิกทุกคนใน
กลุมเขาใจและทํางานไดอยางเสร็จสมบูรณ

จันทรา  ตันติพงศานุรักษ  (2543 : 37)  พูดถึง  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
(Cooperative  Learning)  วาเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนได
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เรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกัน  
โดยแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรู  และในความสําเร็จของกลุมอยางแทจริง  ทั้งโดยการ      
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู  ตลอดจนเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน  
คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองเทานั้น แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม  ความสําเร็จของ
แตละบุคคลหมายถึงความสําเร็จของกลุมดวย  ดังนั้นการจัดการเรียนรูดังกลาวจึงมีลักษณะ    
ตรงกันขามกับการเรียนที่เนนการแขงขัน  (Competitive  Learning) และการเรียนตามลําพัง  
(Individualized  Learing)

วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 34)  กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด          
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุม
เล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู  ความสามารถแตกตางกัน  โดยที่แตละคนมี  
สวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู  และในความสําเร็จของกลุม  ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความ    
คิดเห็น  การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู  รวมทั้งเปนกําลังใจแกกันและกัน  คนที่เรียนเกงจะ    
ชวยเหลือคนที่ออนกวา  สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น  หาก
แตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม  ความสําเร็จของแตละ
บุคคลคือความสําเร็จของกลุม

กรมวิชาการ  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  (2543 : 4)  กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ  สงเสริมใหนักเรียน
ทํางานรวมกัน  โดยใชกลุม  ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน  และมีความรับผิดชอบรวมกัน  ทั้งในสวนตน
และสวนรวม  เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  
ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวมีความหมายตรงกันขามกับการเรียนที่เนนการแขงขัน  (Competitive  
Learning)  และการเรียนตามลําพัง  (Individudized  Learning)

สุพล  วังสินธุ  (2543 : 9)  ไดกลาวถึงการเรียนรูแบบรวมแรงแรงใจ  (รวมมือ)  เปนวิธี
การเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  สมาชิกแตละคนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูและใหความ
สําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู  รวมทั้ง
การเปนกําลังใจแกกันและกัน  สมาชิกแตละคนจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  พรอมๆ 
กับดูแลเพื่อนสมาชิกทุกๆ คนในกลุม  “ความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของกลุม  ความ
สําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของทุกคน”
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อําพวรรณ  ทิวไผงาม  (อางถึงใน จํารูญ    เรืองขจร  2543 : 35)  กลาวถึงความหมาย
ของการเรียนรูแบบรวมมือวา การที่นักเรียนทํางานรวมกันในกลุม  เพื่อใหตนเองและสมาชิกใน
กลุมไดเรียนรูตามจุดมุงหมายของบทเรียนที่กําหนดไว  หรือสามารถแกปญหาไดโดยนักเรียนรับรู
วากลุมจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดก็ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรูเชนเดียวกัน  ซึ่งความจริงก็คือ  นักเรียนเรียนเปนทีมนั่นเอง

ฮิลก  (Hilke 1990 : 8)  กลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวาเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่นักเรียนทํางานเปนกลุม  เพื่อบรรลุเปาหมายทางการเรียนโดยใชความพยายามของกลุม  
นักเรียนจะทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆ  ใชจุดเดนของแตละคน  ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทํางานใหบรรลุผล  วิธีนี้จะสงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทักษะทางสังคมที่ดี  และความ
สามารถทางการคิดในระดับสูง

จากคํานิยามหรือคําจํากัดความขางตน  สรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยการแบงผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ โดยในแต
ละกลุมสมาชิกแตละคนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน  ทุกคนในกลุมจะตองรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมาย  แบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  นอกจากตนเองจะตองรับผิดชอบการเรียน
ของตนเทานั้น  จะตองรวมกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกใหกลุมดวย

องคประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2542 : 4) ไดสรุปองคประกอบพื้นฐานของการจัด

การเรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้
1.  มีความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก  (Positive  Interdependence) หมาย

ถึง  การที่สมาชิกในกลุมทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน  มีการทํางานรวมกัน  โดยที่สมาชิกทุกคน
มีสวนรวมในการทํางานนั้น  มีการแบงปนวัสดุ  อุปกรณ  ขอมูลตางๆ ในการทํางาน  ทุกคนมี    
บทบาท หนาที่และประสบความสําเร็จรวมกัน  ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก  มีหลายวิธีเชน

1.1   การกําหนดเปาหมายของกลุม (แตละคนลงมือเรียนและตองแนใจวาสมาชิก
คนอื่นเรียนรูไปพรอมๆ กัน)

1.2   การกําหนดรางวัลรวมกัน (ถาทุกคนทําไดตามเกณฑที่ครูผูสอนกําหนดไว แต
ละคนจะไดรับคะแนนเทาเทียมกันทุกคน)
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1.3   การกําหนดใหใชวัสดุ  อุปกรณ  หรือส่ือการเรียนอื่นๆ รวมกัน (แตละคนจะได
วัสดุเพียง 1 สวนของทั้งหมดที่จําเปนตองใชในการทํางานกลุม)

1.4   การกําหนดบทบาทสมาชิกในกลุม แตละคนจะมีบทบาทในกลุม เชน ผูอาน  
ผูตรวจสอบ  ผูบันทึก  ผูใหกําลังใจ  ผูจัดหาวัสดุ

2.  การมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวางการทํางานกลุม (Face to  Face 
Promotive  Interaction)  เปดโอกาสใหนักเรียนไดชวยเหลือสมาชิกในกลุมใหประสบความสําเร็จ  
โดยทํากิจกรรมตอไปนี้

2.1  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.2  อธิบายความรูใหเพื่อนในกลุมฟง

กิจกรรมดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดติดตอกันโดยตรง  เปนการแลกเปลี่ยนความรู  
ความคิด  และการใหขอมูลยอนกลับ

3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน    (Individual 
Accountability)  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตองานกลุม  
ซึ่งทําไดหลายวิธีเชนการทําความรูจักและไววางใจผูอ่ืน

3.1  การสื่อสาร
3.2  การยอมรับและชวยเหลือกัน
3.3  การวิจารณความคิดเห็น  โดยไมวิจารณเจาของความคิด
3.4  การแกปญหาขัดแยง
3.5  การใหความสําคัญและการเอาใจใสตอทุกคนเทาเทียมกัน

4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interdependence 
And Small Group Skills) นักเรียนควรไดรับการฝกทักษะที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ    
ไดแก

4.1  การทําความรูจักและไววางใจผูอ่ืน
4.2  การสื่อสาร
4.3  การยอมรับและชวยเหลือกัน
4.4  การวิจารณความคดิเห็น โดยไมวิจารณเจาของความคิด
4.5  การแกปญหาขัดแยง
4.6  การใหความสําคัญ และการเอาใจใสตอทุกคนเทาเทียมกัน
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5.  กระบวนการกลุม (Group  Process)    สมาชิกจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของสมาชิกในกลุม  ดังนั้นผลงานของกลุมจะไดรับอิทธิพลมาจากการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมาชิกในกลุมซึ่งสามารถกระทําไดโดย

5.1  ใหอธิบายการกระทําของสมาชิกที่มีประโยชนและไมมีประโยชน
5.2  ใหตัดสินใจวาการกระทําใดของกลุมที่ควรรักษาไวและการกระทําใดควรเลิก

ปฏิบัติ
5.3  ใหเลาเหตุการณในกลุม  ปญหาของกลุม  หรือวิพากษวิจารณการทํางานของ

กลุม
องคประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  สมาชิกตองมีความสัมพันธ

และตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการที่จะชวยใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินไปดวยดีและบรรลุเปาหมายที่กําหนด  ดังนั้นครูผูสอนจะตองพยายามจัดกิจกรรมใหไดครบ
ทั้ง 5 องคประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ทักษะทางสังคมของสมาชิกในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน
สมาชิกในกลุมการเรียนแบบรวมมือมีทักษะทางสังคมที่สงผลจากการเรียนรูแบบ    

รวมมืออยางมากมายดังที่จะกลาวตอไปนี้
นาตยา ภัทรแสงไทย (2525 : 199)  ไดกําหนดพฤติกรรมที่เปนทักษะทางสังคมตอไปนี้

1.   การวางแผนรวมกับผูอ่ืน
2.   การมีสวนรวมในโครงการตางๆ
3.   การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
4.   การตอบสนองอยางมีมรรยาทตอคําถามของผูอ่ืน
5.   การเปนผูนําการอธิบาย
6.   การแสดงความรับผิดชอบ
7.   การชวยเหลือผูอ่ืน
ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล (2533 : 129) กลาววาทักษะทางสังคมแบงออกเปน 2 ดานดังตอ

ไปนี้
1. ทักษะการทํางานรวมกันในกลุมหรือทักษะกระบวนการกลุม (group working skills 

หรือ group process skills) เปนความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีระบบและมี  ประสิทธิ
ภาพ เนนลักษณะประชาธิปไตย ประกอบดวย การรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานกลุมยอยและกลุม
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ใหญ การมีสวนรวมในงาน การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายของกลุมอยาง       สรางสรรค 
ความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการเปนผูนําและ     ผูตาม การ
รวมวางแผนงานในกลุม การฟง การเคารพสิทธิและความคิดของผูอ่ืน

2. ทักษะการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม (social living skills) เปนความสามารถใน
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน มีน้ําใจ มีความเปนประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ใหความ
รวมมือ และมีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

นอกจากนี้ยังมีทักษะทางสังคมที่สงผลจากการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 4 ประการตาม
แนวความคิดของสลาวิน แมดเดนและสตีเวนส ( Slavin, Madden and Stevens 1986) ดังนี้

1. ความรวมมือในการทํางาน โดยเนนใหนักเรียนมีการชวยเหลือกันและกันดวยความ
เต็มใจ มีความกระตือรือรนในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม

2. ความเปนผูนําและเปนผูตาม กระตุนใหนักเรียนตระหนักในบทบาท หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

3. การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม โดยเนนทั้งปฏิสัมพันธทางรางกาย 
(physical interaction)   ปฏิสัมพันธทางวาจา (verbal interaction)  และปฏิสัมพันธทาง          
จิตใจ(emotion interaction)

4. การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย รวมทั้งปลูกฝง
ใหสมาชิกในกลุมมีความยืดหยุน (flexible) เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน

สรุปไดวากลุมการเรียนแบบรวมมือกันจะมีทักษะทางสังคมประกอบไปดวยหลัก 2 ดาน 
คือ 1. ทักษะการทํางานกลุม ไดแก การวางแผนรวมกัน การรวมมือกันทํางาน การมีสวนรวม การ
เปนผูนําและผูตามในกลุม การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการอภิปรายและความ        
รับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  2. ทักษะการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ดังนี้ การ
ชวยเหลือผูอ่ืน การมีปฏิสัมพันธที่ดี ความมีน้ําใจ ความเปนประชาธิปไตยและความรับผิดชอบ

บทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนยอมเปนผูมีบทบาทสําคัญคนหนึ่ง  ไมวาจะใช   

กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบใดก็ตาม จอหนสัน, จอหนสันและ         
โฮลูเบค (Johnson, Johnson, and Holubec 1993) ได กลาวถึงบทบาทของครูดังนี้

ตัดสินใจ (Dicision)
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1.  ขนาดของกลุม
2.  จัดกลุมของนักเรียน
3.  จัดหองหรือส่ิงแวดลอม
4.  เตรียมสื่อการสอน
5.  กําหนดบทบาท
สรางภาระงาน (setting task) และความเกี่ยวของที่สัมพันธกันในทางบวก 

(positive Interdependence)
1.  อธิบายภาระงาน
2.  วางเปาหมายความเกี่ยวของที่สัมพันธกันในทางบวก (positive Interdependence)
3.  วางหนาที่รับผิดชอบของแตละคน
4.  กําหนดความรวมมือระหวางกลุม
5.  อธิบายเกณฑความสําเร็จ
6.  กําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ควบคุม (monitoring) และแทรกแซง (intervening)
1.  ใหความชวยเหลือดานภาระงาน
2.  ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน
3.  แทรกแซง
4.  จบบทเรียน
ประเมินผล (evaluating) และดําเนินการ (processing)
1. ประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน
2. ประเมินการปฏิบัติงานของกลุม
บทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมานี้  จะชวยใหครูผูสอน  

รูจักวางแผนการสอน  การเตรียมการและการเลือกใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการ ตลอดจนความสามารถของนักเรียน  ซึ่งจะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้เปนรูปแบบการเรียนรูที่แพรหลายและเปนที่นิยมจึง
ไดมีนักการศึกษาพัฒนาและรวบรวมเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไวหลากหลาย  ซึ่ง     
สลาวิน (Slavin 1990: 54-110) ไดรวบรวมเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้

เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  
STAD) เปนรูปแบบที่งายที่สุดของการเรียนแบบรวมมือและเปนเทคนิคที่เหมาะสมกับครูที่เพิ่ง   
เร่ิมตนจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคการเรียนแบบนี้ประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 อยางคือ

1.การนําเสนอบทเรียน (Class  Presentation)  นําเสนอความคิดรวบยอดใหมหรือ  บท
เรียนใหม  โดยการบรรยายจากครูผูสอนหรืออภิปรายโดยใชส่ือวีดิทัศนและสื่ออ่ืนๆ  ในการ   นํา
เสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน ในการนําเสนอบทเรียนนี้นักเรียนควรจะตั้งใจและสนใจเพราะ
จะชวยใหพวกเขาทําคะแนนทดสอบไดดีซึ่งก็หมายถึงคะแนนของกลุมก็ดีข้ึนดวย

2.  การจัดทีม  (Team) จัดนักเรียนเปนกลุมๆ ละประมาณ 4 – 5 คน  โดยสมาชิกของ
กลุมจะตองมีเพศและความสามารถคละกัน  เพื่อรวมกันศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตาม
กติกาของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เชน เปนผูอาน  เปนผูหาคําตอบ  เปนผูสนับสนุน เปน    
ผูจดบันทึก  เปนตน  สมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู  และสมาชิกทุก
คนจะตองพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อความสําเร็จรวมกันของทีม  เพื่อความสัมพันธอันดีตอกัน  เพื่อ
ความภาคภูมิใจและเพื่อใหไดการยอมรับ

3. การทดสอบ  (Quizzes) จะใชการทดสอบยอยเพื่อวัดความรูความเขาใจเนื้อหาที่
เรียนมาแลว ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลโดยที่ไมสามารถชวยเหลือ 
ผูอ่ืนในกลุม ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสมาชิกในกลุมทุกคนที่จะตองเขาใจและรูเนื้อหาที่เรียน

4.คะแนนพัฒนาตน (Individual Improvement Scores) นักเรียนทุกคนจะมี         
ฐานคะแนน (Base score) ซึ่งไดจากคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบที่ผานมา นักเรียนจะไดคะแนน
พัฒนาตนโดยการคํานวณวาไดคะแนนแบบทดสอบมากกวาฐานคะแนนเทาใด

5.  การยอมรับความสําเร็จของทีม  (Team  Recognition) เมื่อเสร็จการทดสอบจะนํา
คะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนของทีมและหาคาเฉลี่ย  ทีมที่มีคะแนนหรือ    
คาเฉลี่ยสูงที่สุด  จะไดรับการยอมรับใหเปนทีมชนะเลิศและทีมที่ไดอันดับรองลงมาและควร
ประกาศผลการแขงขันหรือคะแนนทดสอบในที่สาธารณะ  เชน ติดบอรดในชั้นเรียน  บอรดของโรง
เรียนในหนังสือพิมพหรือวารสารของโรงเรียน

การเตรียมตัว
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สื่อการสอน สรางใบงาน ใบคําตอบ และแบบทดสอบในแตละบทเรียน ในแตละ     
บทเรียนควรใชเวลา 3-5 วัน

จัดนักเรียนเขากลุม จัดนักเรียน 4-5 คนเขากลุมโดยที่ไมแบงแยกเชื้อชาติดังนี้
ในแตละกลุมจะมีนักเรียน 4-5 คน ซึ่งจัดจากผลการเรียน เชื้อชาติและเพศ คือ ในกลุม 

4 คน จะตองมีผูหญิงและผูชายจํานวนเทาๆกัน 3 ใน 4 จะเปนคนชาวและที่เหลือคือชนชาติอ่ืนๆ 
ในแตละกลุมจะตองประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง 1 คน เรียนออน 1 คนและปานกลาง 2 คน ครู
จะเปนผูจัดกลุมใหนักเรียน ไมควรใหนักเรียนจัดกลุมกันเองเพราะนักเรียนจะเลือกสมาชิกตาม
ความชอบ โดยมีข้ันตอนดังนี้

1.  จัดทําสําเนาใบรวมคะแนนของกลุม
2.  เรียงลําดับคะแนน โดยใชคะแนนครั้งลาสุด เรียงตั้งแตคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด ครู

สามารถใชขอมูลอะไรก็ไดที่สามารถเปนไปไดเพื่อเรียงลําดับ อาจจะเปนคะแนนสอบ เกรด  การ
ตัดสินใจของครู ถาการจัดลําดับเปนไปไดยากครูสามารถทําอยางไรก็ไดใหดีที่สุด

3.  กําหนดจํานวนสมาชิกในแตละกลุม ถาเปนไปไดในแตละกลุมควรมีสมาชิก 4 คน 
ถามีจํานวนนักเรียนเหลือ อาจจะใหบางกลุมมีสมาชิก 5 คน

4.  จัดนักเรียนเขากลุม โดยมีหลักดังนี้
1.ในแตละกลุมมีนักเรียนเกงจนถึงนักเรียนออน
2. เมื่อเฉลี่ยแลว ทุกกลุมควรมีระดับความสามารถที่เทากัน
โดยมีเหตุผล 2 ประการ
1.  นักเรียนที่ตางความสามารถนั้นจะชวยสอนซึ่งกันและกัน
2.  ไมควรมีกลุมใดกลุมหนึ่งที่ไดเปรียบทางความสามารถเพื่อความเสมอภาคของ

ทุกกลุม
ในการจัดกลุมครูจะใชรายชื่อนักเรียนที่เรียงลําดับตามความสามารถแลว ครูจัดกลุม

โดยใชตัวอักษรดังตัวอยางตอไปนี้ ครูจัดกลุม 8 กลุม ซึ่งจะใชตัวอักษร A-H โดยเริ่มต้ังแตนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงสุดและเรียนตัวอักษร A-H จนถึงนักเรียนที่อยูชวงกลาง หลังจากนั้นเริ่มเรียน         
ตัวอักษรในดานตรงกันขามดังตารางขางลาง ซึ่งจากตัวอยางจะพบวามีนักเรียนเหลือ 2 คน ซึ่งครู
สามารถเพิ่มเปนสมาชิกคนที่ 5 ของกลุมได โดยที่ตองดูเชื้อชาติและเพศ ถาไมสามารถจัดได ครู
อาจจะใชกลุมที่มีความสามารถใกลเคียงกันแตควรมีความแตกตางทางดานเพศและเชื้อชาติ
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ตารางที่ 1 การจัดกลุมนักเรียน
Rank Team Name

High-performing Students 1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H

Average-Performing 9 H
Students 10 G

11 F
12 E
13 D
14 C
15 B
16 A
17
18
19 A
20 B
21 C
22 D
23 E
24 F
25 G
26 H

Students 27 H
28 G
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29 F
30 E
31 D
32 C
33 B
34 A

ที่มา : Robert Slavin, Cooperative Learning :Theory, Research and Practice (Center for 
Research on Elementary and Middle School, 1990), 73.

กําหนดฐานคะแนนเริ่มแรก ในการกําหนดฐานคะแนนเริ่มแรกของนักเรียนจะเปน
ลักษณะเดียวกับเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  
STAD) ดังนี้ ฐานคะแนนของนักเรียนคือคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบที่ผานมา ถาครูใชเทคนิค
การแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) หรือเทคนิค      
การตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เปนครั้งแรก ครูควรจะใหนักเรียนทําแบบทดสอบอยางนอย 3 คร้ังขึ้น
ไปและใชคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทั้ง 3 คร้ังนี้เปนฐานคะแนน (base score) หรือใชเกรด
ปลายภาคของปการศึกษาที่ผานมาก็ได

กิจกรรมการสอน
ขั้นการสอน
เวลา: 1-2 คาบ
หลัก: นําเสนอแผนการสอน
ส่ือการสอน: แผนการสอน
แตละบทเรียนเริ่มดวยการนําเสนอในชั้นเรียนซึ่งครอบคลุมหลักตอไปนี้
การเริ่มตน
1.  แจงใหนักเรียนทราบวาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรและเหตุผลวาสําคัญอยางไร กระตุน

ความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนดวยการสาธิตที่เปนปริศนา ปญหาในชีวิตประจําวันหรืออ่ืนๆ
2.  ทบทวนเนื้อหาหรือทักษะที่ตองมีกอนอยางสั้นๆ
การพัฒนา
1.  ใหยึดหรือใกลเคียงกับจุดประสงคที่จะทดสอบ
2.  เนนที่ความหมายไมใชจํา
3.  สาธิตความคิดรวบยอดหรือทักษะโดยใชส่ือตางหรือตัวอยางดวยความกระตือรือรน
4.  ประเมินความเขาใจของนักเรียนดวยการถามคําถามบอยๆ
5.  กระตุนความคิดรวบยอดตอไปอยางรวดเร็วเมื่อนักเรียนเดาใจความสําคัญได
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6.  กระตุนนักเรียนดวยการตัดบท การถามคําถามและกระตุนผานไปอยางรวดเร็ว
การฝกเพื่อแนะแนวทาง
1.  ใหนักเรียนทั้งหมดแกปญหาหรือตัวอยางหรือเตรียมคําตอบสําหรับคําถามของครู
2.  สุมเรียกนักเรียนเพื่อนักเรียนจะตองเตรียมตัวตอบ
3. ไมควรใหงานที่เยอะหรือใชเวลานานในขั้นตอนนี้ ใหนักเรียนแกปญหา ตัวอยางหรือ

ตอบคําถามเพียง 1 หรือ 2 ขอ แลวใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน

การเรียนเปนทีม
เวลา:  1-2 คาบ
หลัก: นกัเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายในทีมของตน
ส่ือการสอน: ใบงาน 2ชิ้นสําหรับทุกทีมและใบคําตอบสําหรับทุกทีม
ในชวงนี้สมาชิกในทีมมีหนาที่ทํางานที่ครูมอบหมายใหทําและชาวยเพื่อนในทีมซึ่ง    

นักเรียนจะไดรับใบงานและใบคําตอบเพียง 2 ชุดในทีมเพื่อเปนการบังคับนักเรียนใหทํางานรวมกัน
ทดสอบ
เวลา:  คร่ึงคาบหรือ1 คาบ
หลัก: ทดสอบรายบุคคล
ส่ือการสอน: แบบทดสอบรายบุคคล
แจกแบบทดสอบและใหเวลาเพียงพอสําหรับทุกคนในการทํา ใหนักเรียนเปลี่ยน

กระดาษคําตอบกับสมาชิกกลุมอ่ืนเพื่อตรวจ หรือเก็บกระดาษคําตอบเพื่อตรวจเอง
การยอมรับของกลุม (Team recognition) ซึ่งประกอบดวย คะแนนการพัฒนาตน

รายบุคคลและกลุม และมีเกียรติบัตรหรือรางวัล
คะแนนการพัฒนาตน นักเรียนสามารถทําคะแนนใหกลุมไดโดยขึ้นอยูกับระดับ

คะแนนทดสอบที่สูงกวาฐานคะแนน ดังนี้

คะแนนทดสอบ คะแนนการพัฒนาตน
นอยกวาฐานคะแนนเกินกวา 10 คะแนน 0
นอยกวาฐานคะแนน 1 –10 คะแนน 10
เทากับหรือมากกวาฐานคะแนน1-10 คะแนน 20
มากกวาฐานคะแนนเกินกวา 10 คะแนน 30
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คะแนนยอดเยี่ยม (ไมตองคํานึงถึงฐานคะแนน) 30

จุดมุงหมายของฐานคะแนนและคะแนนพัฒนาตนเองคือ ใหนักเรียนทุกคนสามารถทํา
คะแนนมากที่สุดเทาที่จะทําไดใหกับกลุมของตนโดยที่ไมคํานึงถึงความสามารถทางการเรียนกอน
หนานี้ นักเรียนจะเขาใจวามันยุติธรรมดีที่เปรียบเทียบกับความสามารถเดิมของนักเรียนแตละคน

คะแนนกลุม เพื่อประเมินคะแนนกลุม ครูควรบันทึกคะแนนพัฒนาตนของแตละ
ทีมลงใบสรุปคะแนนกลุม (team summary sheet) และรวมคะแนนการพัฒนาตนของสมาชิกทั้ง
หมดแลวหารดวยจํานวนสมาชิก ดังตัวอยางขางลางนี้ ส่ิงที่ตองจําไวคือคะแนนกลุมข้ึนอยูกับ
คะแนนที่นักเรียนพัฒนาไมใชคะแนนทดสอบ

ตารางที่ 2 ใบรวมคะแนนของกลุม Team Summary Sheet
Team name     Fantastic Four

Team members 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

Sara A. 30
Eddie E. 30
Edgar I. 20
Carol N. 20

Total team score 100
Team average 25
Team award

Su
pe

r
Te

am

ที่มา : Robert Slavin, Cooperative Learning :Theory, Research and Practice (Center for 
Research on Elementary and Middle School, 1990), 81.

ผลการตัดสินจะมีระดับอยูทั้งหมด 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกลุมดังนี้
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เกณฑ (จากคะแนนเฉลี่ยของกลุม) ผลการตัดสิน
15 GOODTEAM
20 GREATTEAM
25 SUPERTEAM

ยอนกลับไปแบบทดสอบชุดแรก
ครูจะตองอธิบายระบบการคิดคะแนนพัฒนาตนดังนี้
1.  จุดประสงคหลักคือเพื่อใหนักเรียนพยายามเอาชนะหรือทําคะแนนใหมากกวา

คะแนนครั้งกอน
2.  นักเรียนควรตระหนักวาคะแนนของทุกคนในทีมสําคัญ
3.  ระบบการคิดคะแนนพัฒนาตนยุติธรรมสําหรับทุกคนเพราะทุกคนจะแขงขันกับตน

เองในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
คํานวณคะแนนฐานใหม
เปลี่ยนทีม หลังจากเรียนดวยเทคนิคนี้ 5-6 อาทิตยควรจัดนักเรียนเขากลุมใหม
ใหเกรด ในการรายงานเกรดของนักเรียนควรรายงานคะแนนทดสอบจริงของนักเรียน

เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ 
TGT) เปนรูปแบบการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคลายคลึงกับการแบงกลุมสัมฤทธิ์  
(Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD)  แตทั้ง 2 รูปเทคนิคจะมีความแตกตาง
กันเล็กนอย  ในขั้นตอนที่ 3  รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมของทั้ง 2 รูปแบบ มีดังนี้

1. การนําเสนอบทเรียน (Class  Presentation)  นําเสนอความคิดรวบยอดใหมหรือ  
บทเรียนใหม  โดยการบรรยายจากครูผูสอนหรืออภิปรายโดยใชส่ือวีดิทัศนและสื่ออ่ืนๆ  ในการ   
นําเสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน ในการนําเสนอบทเรียนนี้นักเรียนควรจะตั้งใจและสนใจ
เพราะจะชวยใหพวกเขาทําคะแนนทดสอบไดดีซึ่งก็หมายถึงคะแนนของกลุมก็ดีข้ึนดวย

2. การจัดทีม  (Team) จัดนักเรียนเปนกลุมๆ ละประมาณ 4 – 5 คน  โดยสมาชิกของ
กลุมจะตองมีเพศและความสามารถคละกัน  เพื่อรวมกันศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตาม
กติกาของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เชน เปนผูอาน  เปนผูหาคําตอบ  เปนผูสนับสนุน เปน    
ผูจดบันทึก  เปนตน  สมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู  และสมาชิกทุก
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คนจะตองพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อความสําเร็จรวมกันของทีม  เพื่อความสัมพันธอันดีตอกัน  เพื่อ
ความภาคภูมิใจและเพื่อใหไดการยอมรับ

3.  เกม (Games) เกมที่ใชจะเปนคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยทดสอบความรูของ
นักเรียนที่ไดรับจากการนําเสนอบทเรียนและการฝกฝนในกลุม เกมจะเลนโดยใชนักเรียน 3 คนตอ
หนึ่งโตะ ซึ่งนักเรียนจะมาจากกลุมตางกัน

4.การแขงขัน (Tournaments) การแขงขันนี้มักจะจัดทายสัปดาหหลังจากการนําเสนอ
บทเรียนและหลังจากที่นักเรยีนฝกทําใบงาน

  แผนภูมิที่ 1 การจัดนักเรียนเขาแขงขัน
ที่มา : Slavin, Cooperative Learning :Theory, Research and Practice Center for Research 
on Elementary and Middle School, 1990), 95.

5.  การยอมรับความสําเร็จของทีม  (Team  Recognition) เมื่อเสร็จการทดสอบจะนํา
คะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนของทีมและหาคาเฉลี่ย  ทีมที่มีคะแนนหรือ    
คาเฉลี่ยสูงที่สุด  จะไดรับการยอมรับใหเปนทีมชนะเลิศและทีมที่ไดอันดับรองลงมาและควร

TEAM A
A-1                  A-2                     A-3                 A-4
High            Average             Average            Low

Tournament
Table

1

Tournament
Table

2

Tournament
Table

3

Tournament
Table

4

C-1               C-2                  C-3          C-4
High          Average        Average       Low

B-1             B-2                     B-3              B-4
High        Average             Average        Low
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ประกาศผลการแขงขันหรือคะแนนทดสอบในที่สาธารณะ  เชน ติดบอรดในชั้นเรียน  บอรดของ  
โรงเรียนในหนังสือพิมพหรือวารสารของโรงเรียน

เทคนิคการตอชิ้นสวน (Jigsaw) เปนเทคนิคการเรียนการสอนที่พัฒนาโดย            
แอรอนสัน (Aronson) การจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนเปนกลุม ทุกกลุมจะไดรับมอบหมาย
ใหทํากิจกรรมเดียวกัน  โดยครูผูสอนแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนออกเปนหัวขอยอยเทาจํานวน
สมาชิกในแตละกลุม และมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมคนควาคนละหัวขอ  โดยนักเรียนแตละ
คนจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายจากกลุมสมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมาย
ในหัวขอเดียวกันจะรวมกันศึกษา  จากนั้นแตละคนกลับเขากลุมเดิมของตน  เพื่ออธิบายหัวขอที่
ตนศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง  เพื่อใหเพื่อนทั้งกลุมไดรูเนื้อหาครบทุกหัวขอ  ทําใหเพื่อนทั้งกลุมได
รับเนื้อหาครบทุกหัวขอ

ครูที่ตองการใชเทคนิคนี้ สามารถปรับโดยใชวิธีดังตอไปนี้เชนเดียวกับการใชเทคนิค 
การตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) ดังนี้

1.  สรางบทเรียนที่นําเสนอขอมูลใดขอมูลหนึ่งของวิชา ครูสามารถทําโดยแบงบทอาน
และเพิ่มขอมูลที่ตองการหรือสรางใหม

2.  แบงนักเรียนกลุมที่มีสมาชิก 5-6 คนและแบงหัวขอ 5 หัวขอตอ 1 บทเรียน
3.  แตงตั้งผูนํากลุมและเนนแบบฝกหัดของกลุมทั้งกอนและขณะที่ใชเทคนิคนี้
4.  ใชแบบทดสอบใหนอยลงและไมใชคะแนนกลุม คะแนนพัฒนาตน หรือจดหมายขาว 

โดยใหเกรดเปนรายบุคคล
เทคนิคเพิ่มเติมสําหรับเทคนิคการตอชิ้นสวน (Jigsaw)
เทคนิคการตอชิ้นสวน (Jigsaw) เปนเทคนิคที่มีความยืดหยุนมากที่สุดในการเรียน   

แบบรวมมือ ครูสามารถปรับไดหลายๆอยางโดยที่คงไวซึ่งโครงสรางพื้นฐานแตสามารถเปลี่ยนราย
ละเอียดของวิธีการได

1.  แทนที่จะใหนักเรียนอานบทอานเพื่อหาขอมูลที่เกี่ยวกับหัวขอตนเอง ครูอาจจะให
พวกเขาคนหาขอมูลในหองเรียนหรือหองสมุดก็ได

2.  หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญในแตละหัวขอรายงาน ครูอาจจะเปลี่ยนใหพวกเขาเขียน   
เรียงความหรือรายงานปากเปลาแทนการทดสอบ

3.  นอกจากการใหทุกกลุมเรียนบทอานเดียวกัน ครูอาจจะใหแตละกลุมรับผิดชอบ    
หัวขอที่ไมซ้ํากันโดยที่สมาชิกรับผิดชอบหัวขอยอย และออกมานําเสนอหนาชั้น



41

ในเทคนิคการเรียนนี้ นักเรียนทุกคนตองมีสวนรวมเพื่อความสําเร็จของทีมและตัวเอง 
สมาชิกทุกคนในกลุมตองศึกษาเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบ เขากลุมผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบเนื้อหา
เดียวกันแลวจึงนํากลับมาสอนเพื่อนสมาชิกในกลุมเพื่อที่จะทําแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง
หมด

เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II)สลาวิน (Slavin 1990: 104-108) ไดกลาวถงึ
เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II)  วาไดรับการพัฒนามาจากเทคนิคการตอชิ้นสวน (Jigsaw) 
ของเอลเลียต อารอนสันและคณะ (Elliot Aronson and collegues) โดยโรเบิรต สลาวิน     
(Robert Slavin) ไดนําพัฒนาใหงายขึ้นดังตอไปนี้

เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) สามารถเปนใชกับวิชาหรือการเรียนที่ตองใช     
บทอานเชน วิชาสังคมศึกษา วรรณคดี  วิทยาศาสตร และเนื้อหาการเรียนที่เนนความคิดรวบยอด
มากกวาเนนความเชี่ยวชาญทางทักษะ โดยที่ส่ือการสอนควรจะเปนบทอานที่เปนบท เร่ือง         
ชีวประวัติ เร่ืองเลาหรือเร่ืองบรรยาย

สําหรับเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) นักเรียนจะทํางานเปนกลุมเชนเดียวกับ
เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team  Games  Tournament  หรือ  TGT)  และเทคนิค
การแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD)  คือทํางานกันเปน
กลุมโดยที่ไมแบงแยกเชื้อชาติ นักเรียนจะไดรับมอบหมายใหอานบทอานที่เปนบทหรือเปนชุดและ
จะไดรับใบงานผูเชี่ยวชาญ (expert sheets) ซึ่งใบงานนี้จะประกอบไปดวยหัวขอที่ตางกันของ
สมาชิกแตละคนในกลุม เมื่อทุกคนอานเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบเสร็จแลว สมาชิกแตละคนใน
กลุมจะแยกยายเขากลุมผูเชี่ยวชาญ (expert group) ที่รับผิดชอบบทอานหรือหัวขอเดียวกันเพื่อ
อภิปรายเนื้อหาที่รับผิดชอบรวมกันเปนเวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงกลับเขากลุมตนเอง
เพื่อสอนเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบใหแกสมาชิกในกลุม ทายสุดนักเรียนจะตองทําแบบทดสอบและ
คะแนนจากแบบทดสอบนี้เองที่จะเปนคะแนนของกลุม คะแนน คะแนนความชวยเหลือของ       
นักเรียนที่มีตอกลุมนั้นจะขึ้นอยูความกาวหนาหรือการพัฒนาของแตละบุคคลดังเชนเทคนิคการ
แบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) และกลุมใดที่มี
คะแนนสูงอาจจะไดรับเกียรติบัตร (certificates)  จดหมายแจง (newsletter) หรือบนบอรด 
(bulletin board) ดังนั้นครูควรกระตุนใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบอยางดีและในกลุมผู
เชี่ยวชาญเพื่อกลุมของตน กุญแจสูความสําเร็จของเทคนิคนี้ก็คือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นั่น
ก็คือ นักเรียนทุกคนข้ึนอยูขอมูลที่สมาชิกในกลุมนํามาสอนซึ่งพวกเขาจะตองทําแบบทดสอบใหดี

การเตรียมตัว
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สื่อการสอน ในการเตรียมสื่อการสอนมีลําดับข้ันตอนดังนี้
1.  เลือกบทอานที่มีหลายๆบท หลายๆเรื่อง หรือที่เปนหนวย (unit) ซึ่งจะใชเวลา

ประมาณ 2-3วันตอ 1 บทอาน ถาตองการใหนักเรียนอานในคาบเรียน ครูไมควรเลือกบทอานที่ใช
อานเวลานานกวาครึ่งชั่วโมง แตถาครูมอบหมายใหอานบทอานที่บาน ครูสามารถเลือกบทอานที่
ยาวขึ้นได

2.  สรางใบงานผูเชี่ยวชาญ (expert sheet) สําหรับแตละหนวย ซึ่งใบงานที่ชวยชี้แนะ
นักเรียนวาแนวแนกับส่ิงใดและจะเขากลุมผูเชี่ยวชาญกลุมใด ในใบงานผูเชี่ยวชาญนี้จะมี 4 หัวขอ
ที่เปนหัวใจหลักหรือใจความสําคัญของหนวย หัวขอในใบงานนี้ควรจะครอบคลุมใจความสําคัญ
ตลอดทั้งหนวยหรือบท

3.  สรางแบบทดสอบของแตละหนวย แบบทดสอบควรประกอบดวยขอสอบอยางนอย 
8 ขอ  แตละหัวขอจะมี 2 ขอ หรือจํานวนคูณของ 4 เชน 12, 16, 20 เปนตน เพื่อที่จะไดมีจํานวน
คําถามที่เทากันในแตละหัวขอ ครูอาจจะเพิ่มคําถามทั่วไปอีก 2 ขอหรือมากกวานั้น คําถามควรจะ
เปนคําถามที่เนนความเขาใจที่นาพิจารณา เพราะวานักเรียนนั้นมีเวลาที่มากพอสําหรับการ
อภิปรายหัวขออยางลึกซึ้งและคําถามงายๆอาจจะไมทาทายนักเรียนที่ไดเตรียมตัวมาอยางดี  
อยางไรก็ตามคําถามไมควรทําใหคลุมเครือ นักเรียนทั้งหมดควรทําขอสอบทั้งหมด  และเวลาที่ใช
ทําขอสอบไมควรมากกวา 10 นาที ครูอาจจะใชกิจกรรมอยางอื่นแทนแบบทดสอบก็ได เชน       
รายงานหนาหอง การเขียนรายงาน หรืองานที่ใชฝมือ

4.  สรางหัวขออภิปรายอยางคราวๆ (discussion outline) ซึ่งหัวขออภิปรายอยาง
คราวๆของแตละหัวขอหลักจะชวยแนะแนวทางการอภิปรายในกลุมผูเชี่ยวชาญ ในหัวขออภิปราย
อยางคราวๆนี้จะเปนจุดที่นักเรียนจะใชพิจารณาในการอภิปราย

จัดนักเรียนเขากลุม จัดนักเรียน 4-5 คนเขากลุมโดยที่ไมแบงแยกเชื้อชาติเชนเดียว
กับการจัดกลุมของเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  
STAD) ดังนี้

ในแตละกลุมจะมีนักเรียน 4-5 คน ซึ่งจัดจากผลการเรียน เชื้อชาติและเพศ คือ ในกลุม 
4 คน จะตองมีผูหญิงและผูชายจํานวนเทาๆกัน 3 ใน 4จะเปนคนชาวและที่เหลือคือชนชาติอ่ืนๆ 
ในแตละกลุมจะตองประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง 1 คน เรียนออน 1 คนและปานกลาง 2 คน ครู
จะเปนผูจัดกลุมใหนักเรียน ไมควรใหนักเรียนจัดกลุมกันเองเพราะนักเรียนจะเลือกสมาชิกตาม
ความชอบ โดยมีข้ันตอนดังนี้

1.  จัดทําสําเนาใบรวมคะแนนของกลุม
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2.  เรียงลําดับคะแนน โดยใชคะแนนครั้งลาสุด เรียงตั้งแตคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด ครู
สามารถใชขอมูลอะไรก็ไดที่สามารถเปนไปไดเพื่อเรียงลําดับ อาจจะเปนคะแนนสอบ เกรด  การ
ตัดสินใจของครู ถาการจัดลําดับเปนไปไดยากครูสามารถทําอยางไรก็ไดใหดีที่สุด

3.  กําหนดจํานวนสมาชิกในแตละกลุม ถาเปนไปไดในแตละกลุมควรมีสมาชิก 4 คน 
ถามีจํานวนนักเรียนเหลือ อาจจะใหบางกลุมมีสมาชิก 5 คน

จัดนักเรียนเขากลุม โดยมีหลักดังนี้
1.  ในแตละกลุมมีนักเรียนเกงจนถึงนักเรียนออน
2.  เมื่อเฉลี่ยแลว ทุกกลุมควรมีระดับความสามารถที่เทากัน
โดยมีเหตุผล 2 ประการ
1.  นักเรียนที่ตางความสามารถนั้นจะชวยสอนซึ่งกันและกัน
2.  ไมควรมีกลุมใดกลุมหนึ่งที่ไดเปรียบทางความสามารถเพื่อความเสมอภาคของทุก

กลุม
ในการจัดกลุมครูจะใชรายชื่อนักเรียนที่เรียงลําดับตามความสามารถแลว ครูจัดกลุม

โดยใชตัวอักษรดังตัวอยางตอไปนี้ ครูจัดกลุม 8 กลุม ซึ่งจะใชตัวอักษร A-H โดยเริ่มต้ังแตนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงสุดและเรียนตัวอักษร A-H จนถึงนักเรียนที่อยูชวงกลาง หลังจากนั้นเริ่มเรียน         
ตัวอักษรในดานตรงกันขามดังตารางขางลาง ซึ่งจากตัวอยางจะพบวามีนักเรียนเหลือ 2 คน ซึ่งครู
สามารถเพิ่มเปนสมาชิกคนที่ 5 ของกลุมได โดยที่ตองดูเชื้อชาติและเพศ ถาไมสามารถจัดได ครู
อาจจะใชกลุมที่มีความสามารถใกลเคียงกันแตควรมีความแตกตางทางดานเพศและเชื้อชาติ

จัดนักเรียนเขากลุมผูเชี่ยวชาญ ครูอาจจะใหนักเรียนเขากลุมผูเชี่ยวชาญโดยการสุม
หรืออาจจะจัดใหมีทั้งนักเรียนเกง ปานกลางและออนอยูในแตละกลุมผูเชี่ยวชาญ ถาในชั้นเรียน
นั้นมีนักเรียนมากกวา 24 คน ครูควรแบงเปน 2 กลุมผูเชี่ยวชาญตอหนึ่งหัวขอ ซึ่งก็คือไมควรมี    
นักเรียนมากกวา 6 คนในแตละกลุมผูเชี่ยวชาญ เพราะถามีนักเรียนมากกวา 6 คนในกลุมผู     
เชี่ยวชาญ จะไมคลองตัวเทาที่ควร นักเรียนจะตองเขียนชื่อสมาชิกของกลุมในใบสรุปของทีม
(Team summary sheet) ดวย ดังนั้นครูควรเวนที่ไวใหนักเรียนเขียนชื่อ

กําหนดฐานคะแนนเริ่มแรก ในการกําหนดฐานคะแนนเริ่มแรกของนักเรียนจะเปน
ลักษณะเดียวกับเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  
STAD) ดังนี้ ฐานคะแนนของนักเรียนคือคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบที่ผานมา ถาครูใชเทคนิค
การแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) หรือเทคนิค     
การตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เปนครั้งแรก ครูควรจะใหนักเรียนทําแบบทดสอบอยางนอย 3 คร้ังขึ้น
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ไปและใชคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทั้ง 3 คร้ังนี้เปนฐานคะแนน (base score) หรือใชเกรด
ปลายภาคของปการศึกษาที่ผานมาก็ได

ตารางกิจกรรมเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) มีกิจกรรมการสอนโดยทั่วๆไป
ดังนี้

กิจกรรมการสอน
การอาน (reading)
เวลา: คร่ึงคาบหรือ 1 คาบ
หลัก: นักเรียนไดรับหัวขอที่ตนเองเปนผูเชี่ยวชาญและอานงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให

ไดขอมูล
ส่ือการสอน:
1.  ใบงานผูเชี่ยวชาญของนักเรียนแตละคน ซึ่งในหนึ่งกลุมประกอบดวยหัวขอผู     

เชี่ยวชาญ 4 หัวขอที่นักเรียนแตละคนรับผิดชอบ
2.  บทอานหรืองานที่มอบหมายใหนักเรียนแตละคน
กิจกรรมแรกของเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) คือเปนการมอบบทอาน หัวขอผู

เชี่ยวชาญ และงานที่จะมอบหมายใหนักเรียนแตละคนและเปนการอาน คือมอบใบงานผู        
เชี่ยวชาญและหัวขอใหนักเรียนของแตละกลุมโดยครูเปนผูกําหนด ถากลุมใดมีสมาชิก 5 คน มอบ
หมายใหมี 2 คนตอ 1 หัวขอ

เมื่อนักเรียนไดหัวขอแลว ใหนักเรียนอานหรือมอบหมายใหนักเรียนอานเปนการบาน 
นักเรียนที่อานจบกอนสามารถกลับไปเขียนบันทึกได

อภิปรายในกลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert-group discussion)
เวลา: คร่ึงคาบ
หลัก: นักเรียนที่มีหัวขอเดียวกันจะเขากลุมเพื่ออภิปรายในกลุมผูเชี่ยวชาญ
ส่ือการสอน:
1.  ใบงานผูเชี่ยวชาญและบทอานสําหรับนักเรียนแตละคน
2.  หัวขออภิปรายอยางคราวๆสําหรับหัวขอผูเชี่ยวชาญแตละหัวขอของนักเรียนแตละ

คน
ใหนักเรียนที่เปนผูเชี่ยวชาญของแตละหัวขอนั่งรวมกันที่โตะ ถาในกลุมผูเชี่ยวชาญมี  

นักเรียนมากกวา 6 คน ใหแยกออกมาเปน 2 กลุม มอบหัวขออภิปรายใหแตละกลุมผูเชี่ยวชาญ
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แตงตั้งผูนําการอภิปรายของแตละกลุมผูเชี่ยวชาญ ไมจําเปนวาผูนําการอภิปรายจะ
ตองเปนนักเรียนที่เกง นักเรียนทุกคนควรจะมีโอกาสในการทําหนาที่นี้ หนาที่ของผูนําการอภิปราย
คือเปนประธานการอภิปรายคือ เรียกสมาชิกกลุมที่ยกมือและมองหาผูที่รวมอภิปราย

ใหเวลาสําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญในการอภิปรายหัวขอที่ตนรับผิดชอบ 20 นาที นักเรียน
ควรจะมีความพรอมทางดานขอมูลของหัวขอตนเองและมารวมกันแบงปนขอมูลในกลุม สมาชิก
ทุกคนควรจะจดบันทึกสิ่งที่พวกเขาอภิปรายดวย

ในขณะที่กลุมผูเชี่ยวชาญกําลังดําเนินการ ครูควรจะเดินไปดูทีละกลุมเพื่อตอบคําถาม
และแกไขสิ่งที่นักเรียนกําลังเขาใจผิดแตไมควรเปนผูนําของกลุมเพราะวานี่เปนหนาที่และความ  
รับผิดชอบของผูนําการอภิปราย ครูอาจจะตองเตือนผูนําการอภิปรายดวยวาพวกเขาควรทําใหทุก
คนมีสวนรวมในการอภิปราย

การเขากลุมเพื่อรายงานผล (Team report)
เวลา: คร่ึงคาบ
หลัก: ผู เชี่ยวชาญในแตละหัวขอกลับเขากลุม เพื่อสอนหัวขอที่ตนเอง           

รับผิดชอบแกสมาชิกในกลุม
นักเรียนแยกยายจากกลุมผูเชี่ยวชาญและใชเวลา 5 นาทีเพื่อเตรียมตัวสอนหัวขอของ

ตนแกเพื่อนในกลุมโดยการทบทวนทุกๆสิ่งที่พวกเขาเรียนรูมาจากการอานและการอภิปรายในกลุม
ผูเชี่ยวชาญ ถามีนักเรียน 2 คนตอหนึ่งหัวขอพวกเขาควรรวมกันนําเสนอ

เนนใหนักเรียนเปนทั้งผูสอนและผูฟงที่ดี ครูอาจจะใหมีคําถามในแตละหัวขอสําหรับ 
สมาชิกคนอื่นๆหลังจากที่พวกเขาไดนําเสนอสิ่งที่พวกเขาเรียนรูและใหนักเรียนเตรียมพรอมสําหรับ
แบบทดสอบ

ทดสอบ (Test)
เวลา: คร่ึงคาบ
หลัก: นักเรียนทําแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเปนรายบุคคล
ส่ือการสอน: แบบทดสอบรายบุคคล
แจกแบบทดสอบและใหเวลาเพียงพอสําหรับทุกคนในการทํา ใหนักเรียนเปลี่ยน

กระดาษคําตอบกับสมาชิกกลุมอ่ืนเพื่อตรวจ หรือเก็บกระดาษคําตอบเพื่อตรวจเอง ถานักเรียน
เปนผูตรวจ ควรใหผูตรวจเขียนชื่อตนเองทายกระดาษคําตอบที่ตนเองตรวจ ครูควรตรวจสอบ
กระดาษคําตอบอีกครั้งเพื่อใหแนใจวานักเรียนตรวจถูก
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การยอมรับของกลุม (Team recognition) การคํานวณคะแนนของกลุมสําหรับ
เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เหมือนกับเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์ (Student  Team  
Achievement  Division  หรือ  STAD)ซึ่งประกอบดวย คะแนนฐาน คะแนนการพัฒนาตนและ
กระบวนการกลุม และมีเกียรติบัตร จดหมายขาว บอรด และ/หรือรางวัลอ่ืนสําหรับกลุมที่มีคะแนน
สูง

คะแนนการพัฒนาตน นักเรียนสามารถทําคะแนนใหกลุมไดโดยขึ้นอยูกับระดับ
คะแนนทดสอบที่สูงกวาฐานคะแนน ดังนี้

คะแนนทดสอบ คะแนนการพัฒนา
ตน

นอยกวาฐานคะแนนเกินกวา 10 คะแนน 0
นอยกวาฐานคะแนน 1 –10 คะแนน 10
เทากับหรือมากกวาฐานคะแนน1-10 คะแนน 20
มากกวาฐานคะแนนเกินกวา 10 คะแนน 30
คะแนนยอดเยี่ยม (ไมตองคํานึงถึงฐานคะแนน) 30

กอนที่ครูจะเริ่มประเมินคะแนนการพัฒนาตน ครูตองถายเอกสารใบคะแนนทดสอบ
(quiz score sheet) ดังตัวอยางขางลาง ครูอาจจะใชเวลาไมกี่นาทีในการคํานวณคะแนนการ
พัฒนาตน  ตารางขางลางนี้เปนตารางแสดงวิธีการคํานวณคะแนนการพัฒนาตน

ตารางที่ 3  ใบคะแนนทดสอบ Quiz score sheet
Date: May 23 Date: Date:
Quiz: Addition with
Regrouping

Quiz: Quiz:
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e
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Improve-
ment
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e

Quiz  
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Sara A. 90 100 30
Tom B. 90 82 10
Ursula C. 85 98 30
D a n i e l l e  
D.

75 76 20

ที่มา : Robert Slavin, Cooperative Learning :Theory, Research and Practice
(Center for Research on Elementary and Middle School, 1990), 101

จุดมุงหมายของฐานคะแนนและคะแนนพัฒนาตนเองคือ ใหนักเรียนทุกคนสามารถทํา
คะแนนมากที่สุดเทาที่จะทําไดใหกับกลุมของตนโดยที่ไมคํานึงถึงความสามารถทางการเรียนกอน
หนานี้ นักเรียนจะเขาใจไดวามันยุติธรรมที่เปรียบเทียบกับความสามารถเดิมของนักเรียนแตละคน

คะแนนกลุม เพื่อประเมินคะแนนกลุม ครูควรบันทึกคะแนนพัฒนาตนของแตละทีมลง
ใบสรุปคะแนนกลุม (team summary sheet) และรวมคะแนนการพัฒนาตนของสมาชิกทั้งหมด
แลวหารดวยจํานวนสมาชิก ดังตัวอยางขางลางนี้ ส่ิงที่ตองจําไวคือคะแนนกลุมข้ึนอยูกับคะแนนที่
นักเรียนพัฒนาไมใชคะแนนทดสอบ

เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน    (Cooperative  
Integrated  Reading and  Composition  หรือ  CIRC)  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 3 ข้ึนไป  เพราะการจัดการเรียนรู        
ดังกลาว  นักเรียนตองมีความสามารถในการอานพอสมควรและสามารถตัดสินใจเลือกหนังสือ
อานตามที่สนใจไดในขณะปฏิบัติกิจกรรม  โดยแบงนักเรียนเปนกลุมเกงและกลุมออนใหจับคูกัน  
ครูผูสอนสอนแยกทีละกลุม  ขณะที่ครูสอนกลุมหนึ่ง  ที่เหลือใหจับคูกันทํากิจกรรมที่ครูกําหนดให  
เชน  ฝกอานออกเสียง  เขียนสะกดคํา  สรุปเร่ือง  ตอบคําถาม  องคประกอบที่นาสนใจของรูปแบบ
การเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน  CIRC  ไดแก

1.  การสรางกลุมการอาน (Reading Groups) ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมตอ
หอง โดยในแตละกลุมจะมีนักเรียนประมาณ 8 – 15 คน  ตามระดับความสามารถทางการอาน

2.  การจัดกลุมยอย (Teams) นักเรียนในแตละกลุมจะทําหนาที่เปนคูๆ หรือกลุมละ 3 
คน ตามความเหมาะสม หลังจากนั้นจะนํากลุมยอยที่สรางขึ้นใหมไปจับคูกลุมยอยจากกลุมการ
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อานกลุมอ่ืน เพื่อใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มีความสามารถคละกันทั้งสมาชิกที่มีความสามารถทาง
การอานสูง ความสามารถทางการอานปานกลาง  และความสามารถทางการอานต่ํา

3.  กิจกรรมการอานพื้นฐาน (Basal-Related Activities) นักเรียนทุกคนจะตองอาน
หนังสือที่บังคับตามหลักสูตร นอกจากนั้นครูผูสอนจะเลาเรื่องใหนักเรียนฟงวันละประมาณ 20 
นาที หลังจากการเลาเรื่องครูผูสอนจะนําตํารามาเสนอแนะใหนักเรียนเกิดความสนใจและอยาก
อานอยางใดอยางหนึ่งในขณะที่ครูผูสอนกําลังทํางานกับกลุมยอยใดกลุมยอยหนึ่ง

4.  การหาเพื่อนชวยตรวจสอบ (Partner Checking) หลังจากทํากิจกรรมตามที่ครู      
ผูสอนมอบหมายสําเร็จ นักเรียนจะตองใหเพื่อนเซ็นชื่อรับรองวาไดทํากิจกรรมและเรียนรูตาม   
วัตถุประสงคที่ครูกําหนด ทั้งนี้ครูผูสอนจะกําหนดวัตถุประสงคสําหรับนักเรียนแตละคนวาเขาควร
ทํากิจกรรมอะไรบางในแตละวัน นักเรียนแตละคนสามารถกาวไปขางหนาตามความสามารถของ
ตนเอง โดยบางคนอาจทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอื่นแลวใชเวลาที่เหลือในการอานหนังสือนอกเวลา

5.  การทดสอบ (Tests) หลังจากเรียนแตละชั่วโมงจะมีการสอบยอยโดยใชเวลาสั้นๆ
6.  การสอนอาน (Direct Instruction in Reading Comprehension) ในแตละสัปดาห

ครูผูสอนจะสอนการอานใหแกนักเรียนหนึ่งครั้ง โดยเนนการสอนอานเพื่อจับใจความภายหลัง  
การสอน ซึ่งครูผูสอนจะมอบหมายใหนักเรียนไปฝกอานจับใจความ

7.  การบูรณาการภาษาและสอนเขียน (Integrated Language Arts And Writing) ครู
ผูสอนจะใชบทเรียนที่พัฒนาข้ึนโดยนักเรียนยังคงทํางานเปนกลุมยอยที่จัดไวแตตนหลังจากเรียน
ในหอง 3 ชั่วโมง นักเรียนจะเขารวมโครงการฝกปฏิบัติการเขียนโดยตองเขียนเรื่องที่ตนสนใจและ
ชอบ

8.  การอานรายบุคคลและรายงาน (Independent Reading and Book Reports)    
นักเรียนจะไดรับมอบหมายใหอานหนังสือโดยที่ตนเองเปนผูเลือกอยางนอย 20 นาทีทุกๆเย็น       
ผูปกครองจะเปนผูกรอกเวลาลงในแบบฟอรม นักเรียนจะไดรับคะแนนใหกลุมถาพวกเขาสง
แบบฟอรมที่สมบูรณในแตละอาทิตย และจะตองรายงานเกี่ยวกับหนังสือที่ตนอานอยางนอย 1 
เร่ืองทุกๆ 2 สัปดาห

เทคนิคการสืบสอบเปนกลุม (Group Investigation) เปนการเรียนการสอนที่เนน
บรรยากาศการทํางานรวมกัน  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค  และการเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม  ในการสอนแบบสืบสวนเปนกลุม  (Group  
Investigation)  ครูผูสอนจะแบงนักเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 5 คน  หรือนอยกวานี้  แตละกลุมจะ
วางแผนกันเองวาจะศึกษาหัวเรื่องอะไร  และจะศึกษาอยางไร  สมาชิกแตละคนหรือสมาชิกแตละ
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คูในกลุมจะเลือกหัวขอยอยและเลือกวิธีแสวงหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเอง  หลังจากนั้น
สมาชิกแตละคนหรือแตละคูจะรายงานความกาวหนาและผลการทํางานใหกลุมของตนเองทราบ  
กลุมจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานของสมาชิกและจัดทํารายงานของกลุมใหเพื่อนทั้งชั้นฟง  ข้ันตอน
การจัดกิจกรรม  ข้ันตอนสําคัญในการจัดกิจกรรมมี 6 ข้ันตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  จําแนกหัวขอและจัดกลุมนักเรียน (Identifying the Topic and 
Organizing  Pupils into Groups)

1.  ครูผูสอนเสนอปญหาแกนักเรียนทั้งชั้น    แลวใหนักเรียนชวยกันเสนอสิ่งที่ตนอยากรู
เกี่ยวกับปญหาดังกลาว

2.  นักเรียนปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเร่ืองที่ตนเองสนใจ     และเสนอหัวขอใหแกสมาชิก
ในชั้นทราบ  นักเรียนทั้งชั้นชวยกําหนดหัวขอที่สนใจ

3.  นักเรียนจัดกลุมเพื่อศึกษาหัวขอที่สนใจเพียง 1 หัวขอ
4.  ครูใหความชวยเหลือทางดานขอมูลและอํานวยความสะดวกทางการจัดการ
ขั้นตอนที่ 2  วางแผนภาระงานการเรียนรู (Planning the Investigation in Group)
1.  นักเรียนวางแผนรวมกัน
2.  ปญหาที่กลุมเลือกทําคืออะไร
3.  สมาชิกในกลุมไดแกใคร
4.  กลุมตองการศึกษาคนควาอะไร
5.  แหลงความรูที่จะศึกษาไดคืออะไร
6.  จะแบงงานกันทําอยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการสืบสอบ (Carrying Out the Investigation)
1.  นักเรียนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุป
2.  สมาชิกแตละคนในกลุมนําเสนอขอมูล
3.  นักเรียนแลกเปลี่ยน อภิปราย ทําขอมูลใหชัดเจนเขาใจงาย และสังเคราะหความ  

คิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 เตรียมการรายงาน (Preparing Final Report)
1.  นักเรียนแตละกลุมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
2.  สมาชิกวางแผนวาจะรายงานอะไรและจะนําเสนออยางไร
3.  ตัวแทนกลุมเตรียมวางแผนการวมมือในการนําเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอรายงาน (Present the Final Report)
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1.  นักเรียนแตละกลุมเสนอผลงานในกลุมของตนใหสมาชิกในชั้นเรียน
2.  การนําเสนอควรใหนักเรียนในชั้นมีกิจกรรมรวมดวย
3.  ผูฟงประเมินผลความชัดเจนและความดึงดูดใจของการนําเสนอ
ขั้นตอนที่ 6 การประเมิน (Evaluating Achievement)
1.  นักเรียนรวมกันใหผลยอนกลับเกี่ยวกับหัวขอ งานที่ตนทําและประสบการณที่ไดรับ
2.  ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันประเมินการเรียนรูของนักเรียน
3.  การประเมินการเรียนรูควรประเมินความสามารถในการคิดระดับสูง
เทคนิคการเรียนแบบกลุมรวมมือ (Co-op  Co-op) เปนกระบวนการเรียนที่มุงเนน

ในการกระตุนนักเรียนใหมีการแสดงออกดานสติปญญา  ความคิดสรางสรรค  ความสัมพันธ
ระหวางนักเรียนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหมๆ  ใหแกกันตามที่ตนเองมีความ
สนใจและไดไปศึกษาคนควาดวยวิธีการตางๆ มา  ซึ่งเปนหนาที่และบทบาทของแตละคน  อัน    
นํามาสูการเรียนรูที่จะเกิดกับตัวนักเรียน  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนในกลุมขนาดเล็กไดทํางาน
รวมกันมากที่สุด  โดยนําเอาความรูความเขาใจของสมาชิกภายในกลุมมาบูรณาการเปนผลงาน
ของกลุม  แลวนําผลงานหรือประสบการณที่ไดนําเสนอตอสมาชิกในชั้นเรียน  เพื่อใหสมาชิก     
คนอื่นๆ ไดรับความรู  และประสบการณที่กลุมไดศึกษาคนควานั้นดวย โดยมีข้ันตอนดังนี้

1.  การอภิปรายกลุมใหญ  (Student-Centered Class Discussion)  นักเรียนทั้งชั้น
รวมกันอภิปรายเนื้อหาที่จะเรียน  โดยเนนที่ความสนใจของผูเรียนเปนหลัก เชน ทั้งชั้น  ศึกษาเร่ือง
ทางวัฒนธรรม  ก็มีการแจกแจงไปวา  หัวขอยอยในวัฒนธรรมมีอะไรบาง  เด็กจะเสนอวามี  เร่ือง
เสื้อผา  อาหาร  ศิลปะ

2.  การกําหนดหรือคัดเลือกทีมงานและการสรางทีม (Selection  of  Student  Teams 
and Team-Building)  สมาชิกในแตละทีมตองมีการกระจายทั้งเพศและความสามารถ สมาชิก
ภายในทีมตองมีทั้งคนเกง  ปานกลาง  และออน and  Skill  Development) เปนการเปดโอกาสให
สมาชิกของทีมมีความเขาใจซึ่งกันและกัน  โดยรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนในทีม  ปฏิบัติ
ตามบทบาทและพัฒนาทักษะดานการทํางานเปนทีม

3.  การคัดเลือกหรือแบงเรื่องที่สนใจ  (Team-Topic  Selection)  นําหัวขอใหญมาแบง
ออกเปนหนวยยอยๆ ใหแตละทีมคัดเลือกรับผิดชอบหนึ่งหนวยยอยนั้น

4.  การคัดเลือกหัวขอยอย (Minitopic  Selection) นําหนวยยอยในขั้นที่ 4  มาแยกเปน
หัวขอยอยๆ  ใหสมาชิกแตละคนในทีมนั้นๆ รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง
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5. การเตรียมหัวขอยอย  (Minitopic  Preparation) สมาชิกในแตละทีมไปศึกษา      
คนควาขอมูลในหัวขอยอยที่ตนรับผิดชอบมารวบรวม  จัดระบบขอมูล  โดยสามารถทําไดหลายวิธี  
เชน การสังเกต  ทดลอง  สัมภาษณหรืออานจากเอกสาร

6.  การนําเสนอหัวขอยอย  (Minitopic  Presentation)  สมาชิกแตละคนนํา            
รายละเอียดของหัวขอยอยไปศึกษามาเสนอตอทีมของตนเองแลวใหกลุมวิจารณซักถามวา  ส่ิงที่
ตนนําเสนอเปนอยางไร  เพื่อนําเสนอทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่ง  ทุกคนมีโอกาสไดแสดงออก  เปนการฝก
การพูด  แกไขปญหาการพูดมากหรือพูดนอยเกินไป

7.  การเตรียมนําเสนอผลงานของทีม  (Preparation  or  Team  Presentations) นํา   
ขอมูลของสมาชิกทุกคนในทีมมาบูรณาการเขาดวยกัน  เพื่อนําผลงานมาเสนอในชั้นเรียน ครูสง
เสริมใหนักเรียนใชวีดีทัศน  รูปภาพ  แผนภูมิ  ไมใชบรรยาย  เพื่อใหเขาใจงายและจําไดนาน.

8.  การนําเสนอผลงานของทีม  (Team  Presentations)  :  เปนขั้นที่สําคัญที่สุดกอน
นําเสนอควรแจงวิธีการนําเสนอของทีมใหครูทราบเพื่อครูจะไดชวยจัดวัสดุอุปกรณบางอยางให 
เชน  เครื่องฉายภาพสไลด  นักเรียนสามารถเลือกวิธีใดในการนําเสนอ   ซึ่งมีอยูหลายวิธี  เชน  
การสาธิต  การจัดนิทรรศการ  การอภิปราย

9.  การประเมินผล  (Ecaluation) มี 3 ลักษณะ
9.1   เพื่อนรวมทีมประเมินผลงานของแตละคนที่นําเสนอหัวขอยอยในทีมของตน
9.2   เพื่อนรวมชั้นประเมินผลงานของแตละทีมออกมาเสนอผลงานในหนวยยอยที่

แตละทีมรับผิดชอบตอชั้นเรียน
9.3  ครูประเมินในสวนที่เปนรายงานเฉพาะบุคคล โครงการหรือหัวขอยอยและ

ประเมินผลการนําเสนอผลงานของแตละทีมซึ่งครูจะประเมินทุกขั้นตอน ครูมีสิทธิ์ในการใหคะแนน
หรือเกรดนักเรียนเพียงผูเดียว

นอกจากเทคนิคที่กลาวมาขางตน คาแกน สเปนเซอร (Kagan 1990: 11:1-12:7) ได
เสนอเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือเพิ่มเติมดังนี้

เทคนิคอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนวิธีที่งายที่สุดในการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งถานักเรียนนั่งเปนกลุม มันยิ่งงายที่จะถามคําถามไดในเวลาที่
หลากหลาย เชนระหวางการบรรยายหรือระหวางการนําเสนอบทเรียนเพื่อใหนักเรียนไดอภิปราย
กัน เชน กอนการทดลองครูอาจจะถามวา “คุณคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น ลองคุยกันสิ” หลังการทดลอง 
อาจจะถามวา “คุณลองคิดและคุยดูสิคะวาทําไมน้ําถึงเปลี่ยนเปนสีฟา” หรือวาอาจจะเปนการนํา
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เขาสูการอภิปรายดังคําถามตอไปนี้ “โลกของเราจะเปนอยางไรในปจจุบันถามีแหลงพลังงานทั้ง
หมดแตไมมีไฟฟา” “คุณคิดวารถยนตในอีก 20 ปขางหนาจะเปนอยางไร” เมื่อเร่ิมการอภิปราย  
นักเรียนก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นจะเห็นไดวาเทคนิคอภิปรายกลุมนี้เปนเทคนิคที่งาย
โดยมีโครงสรางงายๆคือ พูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เทคนิคการสัมภาษณแบบสามขั้นตอน  (Three-Step-Interview)  รูปแบบการจัด
การเรียนการสอนแบบนี้มีสามขั้นตอนและเหมาะสําหรับกลุมยอยที่มีจํานวนสมาชิกจํานวน 4 คน 
แตสามารถปรับใหเขากับกลุมที่มีขนาดใหญข้ึนได โดยมีครูกําหนดคําถามหรือประเด็น          
โจทยปญหาใหนักเรียนตอบ  มีหลักการดังนี้

1.  นักเรียนจับคูกันคนที่ 1 เปนผูสัมภาษณโดยถามคําถามที่ครูต้ัง นักเรียนคนที่ 2 เปน
ผูตอบ

2.  นักเรียนสลับบทบาทกัน  จากผูถามเปนผูตอบ  และจากผูตอบเปนผูถาม
3.  นักเรียนแตละกลุมยอย  ผลัดกันเลาสิ่งที่ตนรูจากคูของตนใหกลุมทราบ
การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน  เปนเทคนิคการสอนที่จะชวยพัฒนาทักษะทางสังคม

ดานการฟง  การสื่อความหมาย  การสลับผลัดเปลี่ยนบทบาท ฯลฯ  และเรื่องที่จะนํามาใชในการ
สัมภาษณ  ควรเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียนหรือเปนเรื่องที่นาสนใจ  ตัวอยาง

1.  การแลกเปลี่ยนประสบการณหรือการแสดงความคิดเห็น   
2.  การสรุปบทเรียนอาจตั้งประเด็น
3.  ทบทวนการบาน
4.  สํารวจความคิดเห็น

เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share)  ศาตราจารยแฟรงค ไลแมนและ     
ศูนยการศึกษาครู มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด โฮเวิรด เคานต้ี เซาทเทิรน ไดพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนนี้ข้ึนมา รูปแบบการจัดกิจกรรมนี้เปนการพัฒนามาเพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวมใน
ชั้น โดยมีองคประกอบดังนี้

1.  นักเรียนฟงครูถามหรือกําหนดปญหา
2.  นักเรียนคิดคําตอบ
3.  นักเรียนจับคูในการตอบคําถาม  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็น  สถานการณ  หรือทําความเขาใจเนื้อหาที่เปนความคิดรวบยอดที่กําหนดให
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4.  นักเรียนแบงปนคําตอบที่ไดกับกลุมของตน

เทคนิคฝกคิด (Think Trix) เทคนิคนี้เกี่ยวเนื่องจากเทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–
Pairs-Share) ครูอาจจะใชเทคนิคนี้เพื่อฝกการคิดในระดับตางๆใหนักเรียน ครูจะทําการดโดยมี
สัญลักษณของการคิดที่หลากหลายดังนั้นจะเห็นเทคนิคนี้เปนการพัฒนาการรูตัวทางอภิปญญา

เทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundtable  หรือ  Roundrobin) เปนรูปแบบการสอนที่
งายๆไมซับซอนใชไดกับทุกเนื้อหาวิชา  เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมเขียนความคิดเห็นของ
ตนเลาประสบการณความรู  ส่ิงที่ตนกําลังศึกษาดวยดินสอสีหรือปากกาสีลงบนกระดาษ  แลว
เขียนใหเพื่อนคนถัดไปโดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่ง  สมาชิกทุกคนจะใชเวลาเทาๆ กันหรือ   
ใกลเคียง  ซึ่งรูปแบบดังกลาวเรียกวา  Roundtable  ถาเปลี่ยนจากการเขียนมาเปนพูดแทน  โดย
ให นักเรียนแตละคนในกลุมเลาเรื่อง  ประสบการณ  ความรู  ส่ิงที่ตนศึกษา  แสดงความคิดเห็น  
หรือเร่ืองอื่นๆ ที่กําหนด  โดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่งจนครบทุกคน  ซึ่งรูปแบบดังกลาวเรียก
วา  Roundrobin

คูตรวจสอบ (Pairs  Check) รวมกันคิด  (Numbered  Heads  together)  เปนรูป
แบบการสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกันคือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนเปนกลุม
ยอยๆ กลุมละ 2 – 6 คน  โดยนักเรียนในแตละกลุมตองคละเพศและความสามารถ  ใหชวยกัน
ตอบคําถาม  แกโจทยปญหาหรือทําแบบฝกหัด  เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมยอยสามารถตอบปญหา
หรือแกโจทยปญหาไดแลว  ก็เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนหรือตรวจสอบคําตอบกับนักเรียนในกลุม
อ่ืนหรือครูผูสอนอาจสุมเรียกนักเรียนใหตอบ  อยางไรก็ตาม  ทั้ง 2 รูปแบบ  ก็มีขอแตกตางกัน คือ  
คูตรวจสอบสวนใหญเนนใหสมาชิกจับคูกันทํางาน  แกปญหาหรือแกโจทยทางคณิตศาสตร โดยที่
นักเรียนคนหนึ่งจะเปนผูแกปญหาและอีกคนหนึ่งมีหนาที่เสนอแนะวิธีการแกปญหา  และเมื่อ
เสร็จส้ินปญหา 1 ขอ  จะตองมีการสลับหนาที่กัน  สวนรูปแบบรวมกันคิดจะใชกับการทบทวนหรือ
การตรวจสอบความเขาใจ  นอกจากนี้ทั้ง 2 รูปแบบอาจจะมีข้ันตอนเพิ่มข้ึน คือ  หลังจากที่ครูเรียก
นักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบแลว  นักเรียนในกลุมอ่ืนสามารถยกมือแสดงการสนับสนุนหรือคิด     
คําตอบนั้นได  ในกรณีที่มีคําตอบมากกวา 1 คําตอบ  ครูผูสอนอาจใหนักเรียนกลุมอ่ืนชวยตอบนั้น
ไมสมบูรณ  ครูผูสอนใหนักเรียนคนอื่นชวยเสริมได
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เทคนิคระดมสมอง 4S (4S Brainstorming) เทคนิคเปนอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการทําใหกลุมเกิดกิจกรรมที่สรางสรรคในการระดมสมอง ในเทคนิคนี้มีหลักอยู 4 
ประการ (4S) คือ

Speed ความเร็ว คือ การจํากัดเวลาและนักเรียนตองชวยกันอยางรวดเร็ว
Suspend Judgment งดการตัดสินใดๆ คือ ไมตองประเมินและไมมีการตรวจสอบ
Silly ทําตัวไรเหตุผลซะบาง คือ รวมทุกความคิดเห็นและสรางความคดิประหลาดๆดู

บาง
Synergy ทํางานรวมกัน คือ พึ่งพาความคิดของผูอ่ืนและใชกระบวนการปลายเปด

ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีประโยชนตอนักเรียนทั้งดานวิชาการและดานสังคม

อยางมากดังที่ ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2543 : 41) กลาวไวดังนี้
1.  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุกคนรวมมือในการทํางานกลุม ทุกคน

มีสวนรวมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอทางการเรียน
2.  สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทํา

อยางเทาเทียม
3.  สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4.  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรวมคิด การระดมความคิด นําขอมูลที่ได

มาพิจารณารวมกัน เพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคดิหาขอมูลใหมา 
คิดวิเคราะหและเกิดการตัดสินใจ

5.  สงเสริมทักษะทางสังคม  ทําใหผู เ รียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวย           
มนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน

6.  สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ส่ิงเหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

การวัดและการประเมินผล
จอหนสัน , จอหนสัน  และโฮลูเบค  (Johnson, Johnson & Holubec 1993 : 7:2-

7:16) ไดกลาวถึงการวัดและการประเมินผลโดยแบงเปนทางดานความอุตสาหะทางวิชาการและ
ทางการเรียนรูของนักเรียนดังตอไปนี้
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รูปแบบการวัดและการประเมินดานความอุตสาหะทางวิชาการ
ทุกๆบทเรียนแบบรวมมือ ครูมีหนาที่ที่จะตองแนใจวามีการวัดและการประเมินผลทุก

คร้ังโดยมีข้ันตอนตอไปนี้
1.  วางโครงสรางบทเรียน ครูจะตองบงชี้วาจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนนั้นๆ

เปนอยางไร เพื่อที่จะใหบรรลุจุดประสงคครูจึงตองสรางภาระงานการสอน หลังจากนั้นกําหนด
เกณฑความสําเร็จ สรางเกณฑการประเมินซึ่งเปนเกณฑการพัฒนาของนักเรียนในเวลาที่      
เหมาะสม

2.  ปฏิบัติตามแผนการสอน หลังจากที่นักเรียนเริ่มทํางาน ครูจะตองสังเกตการ  
เรียนรูของนักเรียนแตละกลุมโดยอัตโนมัติและแทรกแซงเมื่อจําเปนเพื่อใหแนใจวานักเรียนเขาใจ
เนื้อหาทางวิชาการไดถูกตอง

3.  ดําเนินกระบวนการสังเกต ในขณะที่นักเรียนทํางานดวยกันในกลุมแบบรวมมือ 
ครูจะตองเก็บขอมูลการสังเกตโดยอัตโนมัติทางดานคุณภาพการอธิบายและการแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นระหวางสมาชิกในกลุม ในการสังเกตครูอาจจะใชตารางการสังเกตอยางเปนทางการ
ซึ่งจะมีการบันทึกความถี่ รายการตรวจสอบ(checklist) เกณฑการประเมิน(rating scale)

4.  กระบวนการสัมภาษณ นอกจากการสังเกต ครูอาจจะตองการสัมภาษณนักเรียน
เพื่อกําหนดระดับความรูความเขาใจเหตุผล การแกปญหา หรือความคิดอภิปญญา โดยใชข้ันตอน
ดังนี้ เรียกนักเรียนเปนกลุมและสุมเรียกสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกมาตอบ ครูสุมถามคําถาม เมื่อ
สมาชิกผูนั้นตอบคําถามเสร็จแลว สมาชิกคนอื่นอาจจะเสริมคําตอบก็ได ตัดสินคําตอบแคเพียงพอ
หรือไมเทานั้น แลวจึงถามคําถามอื่นแกสมาชิกคนอื่นตอไป ครูสามารถใชข้ันตอนที่กลาวมาซ้ํา   
ไปมาจนกวาหมดคําถามหรือเพียงพอสําหรับการตัดสิน ครูควรใหคําแนะนําโดยบอกจุดดีและ   
จุดดอยของคําตอบจากสมาชิก และสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนที่เทาเทียมกัน

รูปแบบการวัดและการประเมินทางการเรียนรู
หลังจากการเรียนสิ้นสุด ครูจะวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนทั้งที่เปน       ราย

บุคคลและเปนผลงานของกลุม คือ
1.  ตรวจสอบการบานเปนรายวัน
2.  ใหนักเรียนทําขอสอบ
3.  วัดการปฏิบัติของนักเรียน เชน จากแฟมสะสมผลงาน การเขียน นิทรรศการ       

การสาธิต โครงงานวิดีทัศน โครงงานวิทยาศาสตร การสํารวจหรืองานอื่น
4.  การแกงานของเพื่อนสําหรับงานเขียน
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5.  การนําเสนอผลงานหนาชั้นและการประเมินจากเพื่อน
6.  แบบฟอรมการประเมินตนเองและจากเพื่อน
7.  ผลงานของกลุม
8.  โครงงานวิทยาศาสตร
9.  การฉลองของกลุม คือการอภิปรายถึงวากลุมทํางานไดดีเพียงใด

การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่2
1.  เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสาร สรางความ

สัมพันธระหวางบุคคล ในเร่ืองที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน และสิ่งแวดลอมในชุมชน
2.  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ ภายในวงคําศัพท 1,050-1,200 คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)

3.  ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ
4.  เขาใจขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย
5.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ

ภาษาตามระดับชั้น
6.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรู ในวิชา

อ่ืนที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น
7.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการ

แสวงหาความรูเพิ่มเติมและเพื่อความเพลิดเพลิน

สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบง
ตามสาระหลักดังนี้



57

สาระ
สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึงองคความรูที่เปนสากล

สําหรับสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย สาระดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับ
ความสัมพันธกับชุมชนโลก

สาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใชภาษาตาง
ประเทศเพื่อทําความเขาใจ แลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ 
และความรูสึกในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง การใชภาษาตางประเทศเพื่อ
ความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อที่แสดงออกทาง
ภาษา

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections)
หมายถึงความสามารถทางภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระอื่นๆ

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) หมายถึง ความ
สามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการ
เรียนรูตลอดชีวิต

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว       

ผูเรียน โดยกําหนดจากสาระหลักทั้งสี่ ประกอบดวย
สาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต.1.1    เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและ

อานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางวิจารณญาณ
มาตรฐาน ต.1.2    มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความ

คิดเห็น แสดงความรูสึก โดยใชเทคโนโนยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรฐาน ต.1.3     เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น 

และความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures)
มาตรฐาน ต.2.1     เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
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มาตรฐาน ต.2.2     เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
มาตรฐาน ต.3.1     ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
มาตรฐาน ต.4.1     สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆทั้งใน       

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต.4.2     สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ   

ศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นภาษาตางประเทศ ป.4-6
สาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต.1.1    เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและ

อานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางวิจารณญาณ
1.  เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง และคําแนะนําในสังคมรอบตัว
2.  อานออกเสียงคํา ประโยค และขอความงายๆ ไดถูกตองตามหลักการออกเสียง
3.  เขาใจประโยค ขอความสั้นๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ และถายโอน    

ขอมูลจากภาพ หรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ
4.  เขาใจบทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ือง เลา และนิทาน
มาตรฐาน ต.1.2    มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความ

คิดเห็น แสดงความรูสึก โดยใชเทคโนโนยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
1.  ใชภาษางายๆเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยใชนวัตกรรมงายๆ และสื่อ

เทคโนโลยีที่มีอยูในสถานศึกษา
2.  ใชภาษางายๆเพื่อแสดงความตองการของตน เสนอความชวยเหลือแกผูอ่ืน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.  ใชภาษางายๆ เพื่อขอและใหขอมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตางๆ ที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน และสรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝก
ทักษะตางๆ
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4.  ใชภาษางายๆ เพื่อแสดงความรูสึกของตน และบอกเหตุผลโดยใชประโยชนจากสื่อ
การเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้งเลือกวิธีการเรียนภาษาตางประเทศที่ได
ผล

มาตรฐาน ต.1.3     เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และส่ือสารขอมูล ความคิดเห็น 
และความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

1.  ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเอง ส่ิงแวดลอม และสังคมใกลตัวดวยขอความสั้นๆ
2.  นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆใกลตัว
3.  นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองตางๆที่ใกลตัวไดอยางมีวิจารณญาณ
4.  นําเสนอบทเพลงหรือบทกวีที่เปนที่รูจักหรือขอมูลจากสื่อตางๆตามความสนใจ ดวย

ความสนุกสนาน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures)
มาตรฐาน ต.2.1     เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
1.  เขาใจรูปแบบพฤติกรรม และการใชถอยคํา สํานวนในการติดตอปฏิสัมพันธ ตาม

วัฒนธรรมของเจาของภาษา
2.  รูจักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจาของภาษา
มาตรฐาน ต.2.2     เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
1.  เขาใจความแตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ 

พยัญชนะ คํา วลี ประโยคและขอความงายๆและนําไปใชอลางถูกตอง
2.  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ

ไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา และนําไปใชอยางเหมาะสม
3.  เห็นประโยชนของการรูภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และ

การเขาสูสังคม
4.  สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
มาตรฐาน ต.3.1     ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศน
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1.  เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาตางประเทศงายๆที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ

2.  เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆเปนภาษา
ตางประเทศ

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
มาตรฐาน ต.4.1     สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆทั้งใน       

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
1.  ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆในสถานศึกษา ดวยวิธีการและรูปแบบ

งายๆ
2.  ใชภาษาตางประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน ต.4.2     สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษา

ตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม
1.  ใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพตางๆในสถานการณ

จําลองหรือสถานการณจริง
2.  ใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยรูจักรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนอยางเหมาะสม

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบ    
รวมมือนั้นทั้งภายในประเทศและตางประเทศซึ่งมีดังตอไปนี้
งานวิจัยภายในประเทศ

เรวัต กาวีตะ (2531) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความ   
เขาใจภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการตอชิ้นสวนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสันปาตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่เพิ่ม
ข้ึนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชเทคนิคการตอชิ้นสวนเพิ่มข้ึน สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการ
สอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุมเกง ปานกลาง ออน เมื่อเรียนโดยใช
เทคนิคการตอชิ้นสวนแลวมีผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่เพิ่มข้ึนแตกตาง
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมออนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานที่เพิ่มข้ึนสูง
กวานักเรียนกลุมเกง ปานกลาง สวนนักเรียนกลุมเกงกับกลุมปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ในการอานที่
เพิ่ข้ึนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักเรียนกลุมเกงและปานกลางของ
กลุมที่เรียนโดยใชเทคนิคการตอชิ้นสวนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มข้ึน ไมแตกตางกันกับนักเรียนทุกกลุม
ของกลุมที่เรียนโดยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนกลุมเกง ปานกลางและ
ออน เมื่อเรียนโดยใชเทคนิคการตอชิ้นสวนแลวมีเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ธนาลัย  ตปนีย  (2535)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ และทักษะทางสังคมดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันกับการเรียนแบบปกติของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   โดยใชกลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน 
65 คนของโรงเรียนวัดไทย  (สินศึกษาลัย) จ.นครปฐม  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2535 ซึ่งใช
เทคนิค CIRC  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกสมรรถภาพคือ การอานออกเสียง  การพูดโตตอบ  
และการปฏิบัติตามคําสั่ง  การฟง  การอานจับใจความ  การใชภาษาและการเขียน  สูงกวา       
นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการเรียนแบบปกติ  แตเมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถภาพ  
ปรากฎวานักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกันดวยเทคนิค  CIRC  มีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน
ดานสมรรถภาพการอานออกเสียง  การพูดโตตอบ  สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบปกติ  
สวนสมรรถภาพการฟง  การอานจับใจความ  การใชภาษาและการเขียน ไมพบความแตกตางใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนทั้งสองกลุม  สวนทางดานทักษะทางสังคม  พบวานักเรียน
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการเรียนแบบรวมมือดวนเทคนิค  CIRC  กับนักเรียนที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดวยการเรียนแบบปกติ  มีทักษะทางสังคมไมแตกตางกัน  เพียงแตมีแนวโนมวา    
นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกันมีทักษะทางสังคมสูงกวา

วรพรรณ  สิทธิเลิศ  (2537) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการเรียนโดยวิธีซีโอ อาร ซี  ที่มี
ตอการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม  ภาคเรียนที่ 1 ปการ
ศึกษา 2537  ปรากฏผลวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีการตามคูมือครู  นักเรียนที่มีความ
สามารถในการอานต่ํามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนสูงกวา       
นักเรียนกลุมเกงและปานกลางที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05  และความคิดเห็นของนักเรียนกลุมที่
มีความสามารถในการอานสูงดีกวาความคิดเห็นของนักเรียนในกลุมที่มีความสามารถในการอาน
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ตํ่า  สวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอานปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนกลุมที่มีความ
สามารถในการอานสูงและต่ําแลว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนไมแตกตางกัน

วรนารถ  เถื่อนคํา  (2539)  ไดทําการศึกษาวิจัยในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ระหวางการสอนโดยวิธีรวมมือกันเรียนรู
แบบผสมผสาน  (CIRC)   กับการสอนตามคูมือครู  โดยใชการสุมอยางงายจากนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปที่ 1  โรงเรียนนครขอนแกน จ.ขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2538 โดยมีกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน  โดยที่นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ
ผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วรุณี อุนบุญ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยเนนการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2539 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม จ.
กาฬสินธุ ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการนํารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยเนน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีพัฒนาการเรียนสูงขึ้น    นัก
เรียนมีพฤติกรรมดานทักษะทางสังคมที่ดี มีความมั่นใจในตนเองสูงในการใชภาษาอังงกฤษในการ
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน

อามัดไญนี  ดาโอะ  (2541)  ทําการศึกษาผลของการเรยีนแบบรวมมือที่มีตอสัมฤทธิ์
ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนแสงธรรมวิทยา  ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2540ผลปรากฎวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจาก
เรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  นักเรียน
สวนใหญเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนแบบรวมมือในการที่จะชวยพัฒนาทักษะการเรียน  
และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง

เกศินี  วัชรเสถียร  (2542)  ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดพรานนก  ภาคเรียนที่ 1      
ปการศึกษา 2542 โดยนํารูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูผสมผสานกับการสอนแบบ     
ตอบสนองดวยทาทางมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรากฏวานักเรียนมีพัฒนาตนเอง
ไดสูงขึ้น  มีทักษะทางสังคมและตระหนักในคุณคาของตนเองสูงขึ้น
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ฐิติรัตน  ศิลาจันทร  (2543)  ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษาและการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู  โดยมีกลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎ-
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 32 คน  ซึ่งสรุปผลการวิจัยไวดังนี้  นักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสอนแบบมุงประสบการณและการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  มี
นักเรียนรอยละ 84.38  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป  และ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ไดแก ทักษะการทํางานกลุมยอย  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
ความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม  ที่มีการพัฒนาจากเริ่มตนการวิจัยจนส้ินสุดการวิจัยที่สามารถ
สังเกตไดอยางชัดเจน

ศรีสุวรรณ วิวิธเทศ (2546) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม   
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โดยแบงเปนกลุมทดลองซึ่งสอนดวยวิธีการสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียนจํานวน 40 คน และกลุมควบคุมที่สอนแบบปกติจํานวน 40 คน พบวานักเรียนที่ได
รับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมที่สอนแบบ
รวมมือกันเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการสอนแบบปกติ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยสูงกวาการไดรับการ
สอนแบบปกติ

เสาวลักษณ พิศนุย (2546) ไดทําการพัฒนากิจกรรมการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชวิธีการแบบรวมมือกัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
จังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 พบวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมประกอบ      
กิจกรรมการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการแบบรวมมือกันมีประสิทธิภาพดีมาก โดยที่
ความสามารถในการใชไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรีนหลังการเรียนดวยกิจกรรมประกอบการ
สอนไวยากรณที่สรางขึ้นสูงกวากอนการเรียนดวยกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
และนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมที่สรางขึ้นและพฤติกรรมความรวมมือในการเรียนรูตอดวย
กิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณที่สรางขึ้นสวนใหญอยูในระดับสูง

ศรีวิตรา รักพุดซา (2547) ไดทําการศึกษาคนควาการพัฒนาทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรมเรียนรูแบบรวมมือสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา พบวานักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทักษะการอานเฉลี่ยอยูในเกณฑดี คิดเปน
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รอยละ 71.18 และคะแนนจากการตรวจแบบฝกทักษะแตละแผนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 77.22

งานวิจัยตางประเทศ
มีกกินซ  (Meekins 1987)  ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการเรียนเปนทีมแบบ STAD  ที่มี

ตอความกาวหนาทางวิชาการและการยอมรับทางสังคม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู โดยศึกษาจากนักเรียนเกรด  5  จํานวน  51 คน ผลการศึกษาพบวา       
นักเรียนที่ไดรับการสอนที่ใชกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  มีความกาวหนาทางวิชาการมากกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ

เพค (Peck  1991)  ไดศึกษาเรื่อง “ผลของวิธีการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนการสะกดคําของนักเรียนระดับประถมศึกษา” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความ
สามารถในการสะกดคําตางกัน (สูง , กลาง , ตํ่า) กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับปกระถมศึกษาปที่ 
3 – 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนสะกดคําโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบ  STAD  มีผล
สัมฤทธิ์การสะกดคําสูงเทากันเมื่อเรียนสะกดคําเปนกลุม  นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์สูง , กลาง , ตํ่า  
มีผลสัมฤทธิ์การสะกดคําดีข้ึน เมื่อใชวิธีการเรียนสะกดคําเปนกลุม  นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ตํ่ามี
ผลสัมฤทธิ์การสะกดคําตางจากนักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์สูงและปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
ใชการเรียนแบบรวมมือเปนกลุมในการสอนสะกดคํามีประสิทธิภาพในการชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การสะกดคําของนักเรียนทุกระดับความสามารถใหสูงขึ้น

คาแกน (Kagan 1995) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการเรียนรูแบบรวมมือและ
ชั้นเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ผลสรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือและชั้นเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองสามารถเขากันไดอยางดีจนสามารถเรียกไดวา มีความ
สัมพันธกับอยางใกลชิดตามธรรมชาติ (a natural marriage)

ทั๋ง (Tang  2000)ไดศึกษาผลการใชเทคนิคผสมผสานระหวางการใชแผนภูมิความ   
คิดรวบยอดกับกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือกับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่มี
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ตางกัน 5 วัฒนธรรม  เพื่อเปนการสงเสริมการอาน สรุปใหเห็นวาการใช
แผนภูมิความคิดรวบยอดแบบรวมมือนั้นสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางการสื่อสาร      
สติปญญาและทักษะดานสังคม  นักเรียนไดปรับปรุงทักษะการสื่อสาร เรียนรูและเพิ่มเติมความ
ทางภาษาในขณะที่ใช อีกดวย
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ยาหยา และ ฮุย (Yahya and Huie 2002) ไดสรางแผนการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคปริศนาความรู  (Jigsaw)   พบวา ครูควรจะแบงเวลาในการ
วางแผนการสอนแบบนี้มากกวาการสรางแผนการสอนโดยใชการเรียนแบบดั้งเดิม และในการเรียน
รูแบบรวมมือนี้ ครูสามารถนํากิจกรรมมาใชไดอีกในโครงสรางและเนื้อหาที่ตางกัน

ตัน (Tan 2003) ไดทําการศึกษาการใชการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับทักษะการคิดแบบ
บูรณาการและเทคโนโลยีขาวสารขอมูลในบทเรียนการเขียนแบบเนนเนื้อหา พบวา การเรียนรูแบบ
รวมมือสามารถสงเสริมคุณคาการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในขณะเดียวกันก็เอื้อตอทักษะการ
คิด การสอนระหวางเพื่อน ลักษณะนิสัยที่ดีข้ึน การสื่อสารและบทบาทในการใชคอมพิวเตอร

จากผลการวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  แสดงใหเห็นวางานวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษที่ใชการเรียนแบบรวมมือนั้นมีความสอดคลองกันทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณลักษณะเจตคติของนักเรียน ซึ่งหมายถึงทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะตางๆเชน 
ทักษะการฟง  การพูด การอาน การเขียน การสะกดคํา ไวยากรณ หรือการบูรณาการทักษะตางๆ 
คุณลักษณะตางๆ  ทักษะทางสังคมและเจตคติของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดให
ความสนใจและใหความสําคัญทักษะการอานเพื่อเนนความเขาใจ ทักษะทางสังคมที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูแบบรวมมือ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคมและ
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความ
สามารถทางภาษาอังกฤษตางกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-
experiment Research) มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ  
โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีระดับความสามารถพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษอยูในระดับเกง ปานกลางและออน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อศึกษาทักษะทาง
สังคมที่ปรากฎในหองเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีที่เรียนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ การวิจัยนี้ข้ันตอนในการวิจัยตามลําดับหัวขอตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนกลุมสาระการ-

เรียนรูภาษาตางประเทศ และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547  โรงเรียนดรุณา-
ราชบุรี  จํานวน  7  หอง  หองละ 48 คน  รวมเปนนักเรียนทั้งสิ้น  339 คน  โดยที่นักเรียนหอง 
ป.4/1  เปนนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงและนักเรียนหอง ป.4/2 - ป.4/7  เปนนักเรียน
ที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน

กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสามารถทางเรียนคละกัน
ทั้งนักเรียนกลุมเกง ปานกลางและออน  ที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยการสุมหองเรียนมา 1  
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หองเรียน  โดยวิธีการสุมอยางงายจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2-4/7  ซึ่งจะไดนักเรียนกลุม
ตัวอยางคือ ป.4/2  จํานวน 45 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ  ไดแก ระดับความสามารถพื้นฐานทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรู   
แบบรวมมือ แบงเปน 3 กลุม  คือ  กลุมเกง ปานกลาง  ออน

ตัวแปรตาม  ไดแก
1. พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

ดรุณาราชบุรีกอนและหลังการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2. ทักษะทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีที่มีตอ     

การจัดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษที่ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

แบบแผนการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัย One Group Pretest-Posttest
กลุม ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
เกง T1 X T2

ปานกลาง T1 X T2
ออน T1 X T2

เมื่อ T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง การสอนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนแบบรวมมือ
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. แผนการสอนที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 8 

แผนการสอนๆละ 3 คาบเรียน รวมจํานวน 24 คาบเรียน
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน แบงเปนแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานกอนและหลังการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนแบบ
ทดสอบคูขนานโดยใชคําถามวัดความเขาใจในลักษณะเดียวกันทั้งสองฉบับ ฉบับละ 40 ขอ

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอาน จํานวน 20 ขอ
4. แบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจักการเรียนรูแบบรวมมือ

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
แผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
การคัดเลือกบทอาน
การคัดเลือกบทอานสําหรับการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้
1.   ผูวิจัยสํารวจและคัดเลือกบทอานโดยพิจารณาจากคุณภาพของผูเรียนที่คาดหวัง 

ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนเกณฑในการคัดเลือกหัวขอ ดังนี้

ชวงชั้นที่2 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ ภายในวงคําศัพท 1,050-1,200 คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)

2. ผูวิจัยคัดเลือกบทอานจํานวน 15 เร่ืองเพื่อนําไปใชเปนบทอาน
3.   ผูวิจัยไดนําบทอานที่ไดคัดเลือกแลว ไปใหครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับ         

ประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่มีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 5 ป       
คัดเลือกและความยากงายของภาษาและความเหมาะสมของเนื้อหาบทอาน

4.   นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (มหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) และคัดเลือกบทอานที่เหมาะสมที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IC) 
ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป

5.   นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจบทอานตามความเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 8 เร่ือง มาปรับความยากงายของศัพทและจํานวนคําเพื่อนําไปสรางแผนการสอนอานโดย
จัดการเรียนรูแบบรวมมือจํานวน 8 แผน ซึ่งไดเร่ืองดังตอไปนี้

5.1 Tornado Tony
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5.2 The Three Pigs
5.3 Teeth
5.4 The Lion And The Rabbit
5.5 Water
5.6 The Troublesome boar
5.7 The Red Hen
5.8 The Barbapapas’ Boat

การสรางแผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544     คูมือการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอานโดยจัด
การเรียนรูแบบรวมมือดังนี้ ดังตอไปนี้

สาระที่ 1  :  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1  :  เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟง

และอานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
1.1  เขาใจประโยคขอความสั้นๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณและถายโอน

ขอมูลจากภาพ  หรือสัญลักษณเปนประโยค หรือขอความสั้นๆ
1.2  เขาใจบทสนทนาเรื่องสั้น  เร่ืองเลา  และนิทาน

2.  หลังจากศึกษาผูวิจัยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในการอานจากคูมือการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของการจัดกิจกรรมการเรียนการอาน เพื่อให
นักเรียนมีความสามารถทางการอานดังตอไปนี้

2.1  สามารถเขาใจรายละเอียดจากเรื่องตางๆที่อานได
2.2  สามารถลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องตางๆที่อานได
2.3  สามารถวิเคราะหบุคลิก นิสัยของตัวละครหรือเหตุการณสําคัญจากที่ตนอาน

ได
2.4  สามารถถายโอนบทอานเปนแผนภูมิ ภาพหรือสัญลักษณและถายโอนขอมูล

จากภาพ  หรือสัญลักษณเปนประโยค หรือขอความสั้นๆ
2.5  สามารถสรุปเร่ืองจากเรื่องที่อาน
2.6  สามารถมีอารมณตอบสนองตามเนื้อเร่ือง
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3.  ศึกษาแนวการสอนอานและกิจกรรมการสอนอาน
4.  นําจุดประสงคการเรียนรูที่วิเคราะหไดในขอที่ 2 มากําหนดหนาที่ทางภาษา

(functions) ดังตอไปนี้

ตารางที่ 4 จุดประสงคการเรียนรูและหนาที่ทางภาษาสําหรับแผนการสอน
Terminal Objectives Functions

1.Able to identify details such as setting, 
character, conflict, consequence and 
reaction.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Identify conflicts.
4. Identify consequences.
5. Identify reactions.

2. Able to rearrange important events. 6.   Rearrange  important events.
3. Able to analyze characters’ behavior or 
important events.

7.    Analyze characters’ behaviors.
8. Analyze important events.

4. Able to transfer tales to signs, maps or 
pictures and transfer signs, maps or 
pictures to tales.

9. Transfer tales to be signs, maps or
pictures.

10. Transfer signs, maps or pictures to
be tales.

5. Able to summarize tales. 11. Summarize the reading passage.
6. Able to express feelings toward tales. 12. Express feelings towards tales.

5.  ศึกษาแนวการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
6.  เลือกแนวการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เทคนิคการ

แบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) เทคนิคการแขงขัน
ระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT) เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–
Pairs-Share) และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin) เนื่องจากเปนเทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือที่สามารถใชกับวิชาหรือการเรียนที่ตองใชบทอาน และเปนรูปแบบการสอนที่ครูสามารถ
ขจัดปญหานักเรียนที่ไมใหความรวมมือในกลุมและยังสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของ     
นักเรียนที่เปนสวนหนึ่งในการทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
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7.  ศึกษาวิธีการสอนการอานและศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนตามเทคนิคการตอ
ชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  
หรือ  STAD) เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT) 
เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share) และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)

8.  นําบทอานที่ไดรับคัดเลือก 8 เร่ืองและจุดประสงคการเรียนรูมาสรางตารางกําหนด
เนื้อหาแผนการสอน (ภาคผนวก ก) และเขียนแผนการสอนจํานวน 8 แผนการสอน คือแผนการ
สอนสําหรับการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) 
จํานวน 2 แผนการสอน เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  
หรือ  STAD)จํานวน 2 แผนการสอน เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games 
Tournament หรือ TGT)จํานวน 2 แผนการสอน เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share)
จํานวน 1 แผนการสอน และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)จํานวน 1 แผนการสอน แต
ละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมงโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนดังนี้

การเตรียมตัว
จัดนักเรียนเขากลุม จัดนักเรียน 6-7 คนเขากลุม ในแตละกลุมจะมีนักเรียนซึ่งจัดจาก

ผลการเรยีนคือ ในกลุมจะตองประกอบดวยทั้งนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลางและออน ครูจะเปนผู
จัดกลุมใหนักเรียน โดยมีข้ันตอนดังนี้

1. เรียงลําดับคะแนน โดยใชคะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เรียงตั้งแต
คะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด โดยแบงตามเปอรเซนตไทล (percentile) ดังนี้ เทากับหรือมากกวา
เปอรเซ็นตไทล 75 ข้ึนไป คือนักเรียนกลุมเกง ระหวางเปอรเซ็นตไทล 74 ถึง เปอรเซ็นตไทล 26 คือ
นักเรียนกลุมปานกลาง และนอยกวาหรือเทากับเปอรเซ็นตไทล 25 คือนักเรียนกลุมออน

2.   จัดนักเรียนเขากลุม โดยหลักการจัดนักเรียนเขากลุมของสลาวิน ( Slavin 1990 :
58) ดังนี้

2.1  ในแตละกลุมมีนักเรียนเกงจนถึงนักเรียนออน
2.2  เมื่อเฉลี่ยแลว ทุกกลุมจะมีระดับความสามารถที่เทากัน
ในการจัดกลุมจะใชรายชื่อนักเรียนที่เรียงลําดับตามความสามารถแลว จัดกลุมโดยใช

ตัวอักษรดังตอไปนี้ จัดกลุม 7 กลุม ซึ่งจะใชตัวอักษร A-G โดยเริ่มต้ังแตนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
และเรียงตัวอักษร A-G จนถึงนักเรียนที่อยูชวงกลาง หลังจากนั้นเริ่มเรียนตัวอักษรในดานตรงกัน
ขาม ถามีนักเรียนเหลือ ก็เพิ่มเปนสมาชิกของกลุมได  โดยผูวิจัยไดจัดกลุมไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 5 การจัดกลุมนักเรียน
กลุมนักเรียน ลําดับ คะแนน ชื่อกลุม

นักเรียนเกง 1 21 A
2 21 B
3 20 C
4 20 D
5 20 E

นักเรียนปานกลาง 6 19 F
7 19 G
8 19 G
9 19 F

10 19 E
11 19 D
12 19 C
13 18 B
14 17 A
15 17 A
16 17 B
17 17 C
18 17 D
19 17 E
20 17 F
21 17 G
22 17 A
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ตารางที่ 5 (ตอ)
กลุมนักเรียน ลําดับ คะแนน ชื่อกลุม

23 16 B
24 15 C
25 15 G
26 15 F
27 15 E
28 15 D
29 14 C
30 14 B
31 14 A
32 14 A

นักเรียนออน 33 13 B
34 13 C
35 13 D
36 12 E
37 12 F
38 12 G
39 12 G
40 11 F
41 10 E
42 10 D
43 9 C
44 9 B
45 8 A
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เมื่อนําคะแนนของนักเรียนในแตละกลุมมาคิดคาเฉลี่ย (⎯ x  ) แลวพบวานักเรียนในแต
ละกลุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนใกลเคียงกันดังจากตารางตอไปนี้

ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยนักเรียนในแตละกลุมของคะแนนกอนเรียน

กลุม คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน
A 15.43
B 15.43
C 15.29
D 15.67
E 15.50
F 15.50
G 15.67

ขั้นเริ่มบทเรียนและขั้นการกํากับดูแลการสอน
ผูวิจัยไดประยุกตข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษและการเรียนรู

แบบรวมมือ ดังนี้
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ตารางที่ 7 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II)

กิจกรรมการสอนอาน เทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II)

กิจกรรมกอนการอาน  (pre-reading  activities)
1.กิจกรรมคาดเดา โดยใชรูปภาพ และชื่อบทอาน
2. กิจกรรมระดมความคิดความหมายของคําศัพท
3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการอาน เชน 
ประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทอาน

กิจกรรมระหวางการอาน  (while-reading  
activities)
4. กิจกรรมกลุม
5. กิจกรรมถายโอนขอมูล  ถายโอนขอมูลลงตาราง 
แผนภูมิ หรือเปนรูปภาพ หรือ กิจกรรมการแกไข
ปญหา
กิจกรรมหลังการอาน  (post-reading  activities)
ประกอบดวยกิจกรรมที่สมาชิกของกลุมยอยแตละ
กลุมทํารวมกัน
6. กิจกรรมบทบาทสมมติ/ วาดภาพประกอบหรือกิจ
กรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ
อยางสั้นๆ

การอาน (reading) นักเรียนไดรับหัวขอที่ตนเองเปน
ผูเชี่ยวชาญ
เขากลุมผูเช่ียวชาญ (Expert-group discussion)
นักเรียนที่มีหัวขอเดียวกันจะเขากลุมผูเชี่ยวชาญ

อานงานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล
อภิปรายเนื้อเรื่องในกลุมผูเชี่ยวชาญ

การเขากลุมเพื่อรายงานผล (Team report)       
ผูเชี่ยวชาญในแตละหัวขอกลับเขากลุม เพื่อสอนหัว
ขอที่ตนเองรับผิดชอบแกสมาชิกในกลุม

ทดสอบ (Test) นักเรียนทําแบบทดสอบเปนราย
บุคคลที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
คะแนนของกลุม (Team recognition) คํานวณ
คะแนนของกลุม
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แผนภูมิที่ 2 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II)

ขั้ น
ี

ส ร า ง ก ลุ ม ก า ร อ า น
ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ก า ร อ า น แ ล ะ จั ด นั ก

เ รี ย น เ ข า ก ลุ ม ผู
่

ขั้ น
เ ริ่ ม บ ท
เ รี ย น แ ล ะ
ขั้ น ก า ร

ก อ น
ก า ร
อ า น

(pre-
reading

กิ จ
ก ร ร ม
ร ะ ห ว
า ง
ก า ร
อ า น

กิ จ
ก ร ร ม
ห ลั ง
ก า ร
อ า น

(post-

กิ จ ก ร ร ม บ ท บ า ท ส ม ม ติ /
ว า ด ภ า พป ร ะ ก อ บ นิ ท า น
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ี ิ

นั ก เ รี ย น ทํ า แ บ บ
ท ด ส อ บ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม

เ น้ื อ ห า

นั ก เ รี ย น ไ ด รั บ บ ท
อ า น เ ข า ก ลุ ม ผู

เ ชี่ ย ว ช า ญเ พื่ อ ทํ า
กิ จ ก ร ร ม ค า ด เ ด า  กิ จ
ก ร ร ม ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด

ค รู คํ า น ว ณค ะ แ นนข อ ง
ก ลุ ม แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ



นั ก เ รี ย น อ า น บ ท

นั ก เ รี ย น ก ลั บ เ ข า
ก ลุ ม ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ

ี ั้ ื่

นั ก เ รี ย น ก ลั บ เ ข า
ก ลุ ม เ พื่ อ ส อ น หั ว
 ี่ ไ  ั ใ 
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ตารางที่ 8 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  
STAD)

กิจกรรมการสอนอาน เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  
Achievement  Division  หรือ  STAD)

กิจกรรมกอนการอาน  (pre-reading  activities)
1.กิจกรรมคาดเดา โดยใชรูปภาพ และชื่อบทอาน
2. กิจกรรมระดมความคิดความหมายของคําศัพท
3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการอาน เชน 
ประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทอาน

กิจกรรมระหวางการอาน  (while-reading  
activities)
4. กิจกรรมกลุม
5. กิจกรรมถายโอนขอมูล  ถายโอนขอมูลลงตาราง 
แผนภูมิ หรือเปนรูปภาพ หรือ กิจกรรมการแกไข
ปญหา
กิจกรรมหลังการอาน  (post-reading  activities)
ประกอบดวยกิจกรรมที่สมาชิกของกลุมยอยแตละ
กลุมทํารวมกัน
6. กิจกรรมบทบาทสมมติ/ วาดภาพประกอบหรือกิจ
กรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ
อยางสั้นๆ

การนําเสนอบทเรียน (Class  Presentation)  นํา
เสนอความคิดรวบยอดใหมหรือบทเรียนใหม  โดย
การบรรยายจากครูผูสอนหรืออภิปรายโดยใชส่ือ  
วีดิทัศนและส่ืออื่นๆ

การรวมกันศึกษา รวมกันศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมตามกติกาของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
เชน เปนผูอาน  เปนผูหาคําตอบ  เปนผูสนับสนุน 
เปนผูจดบันทึก  เปนตน  สมาชิกทุกคนในกลุมตอง
ชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรยีนรู  และสมาชิกทุกคน
จะตองพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อความสําเร็จรวมกัน
ของทีม

ทดสอบ (Test) นักเรียนทําแบบทดสอบเปน
รายบุคคลที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
คะแนนของกลุม (Team recognition) คํานวณ
คะแนนของกลุม
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แผนภูมิที่ 3 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  
หรือ  STAD)

ขั้ น
ี

ส ร า ง ก ลุ ม ก า ร อ า น
ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ก า ร อ า น แ ล ะ จั ด นั ก

ขั้ น
เ ริ่ ม บ ท
เ รี ย น แ ล ะ
ขั้ น ก า ร

ก อ น
ก า ร
อ า น

(pre-
reading

กิจกรรม
ระหวางการ

อาน
(while-
reading

กิจกรรมหลัง
การอาน
(post-

reading
activities)

กิ จ ก ร ร ม บ ท บ า ท ส ม ม ติ /
ว า ด ภ า พป ร ะ ก อ บ นิ ท า น
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ี ิ

นั ก เ รี ย น ทํ า แ บ บ
ท ด ส อ บ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม

เ น้ื อ ห า

นํ า เ ส นอ ค ว า ม คิ ด ร ว บ
ย อ ด ใ ห ม ห รื อ บ ท
เ รี ย น ใ ห ม   โ ด ย ก า ร

นั ก เ รี ย น ร ว ม กั น
ศึ ก ษ า เ นื้ อ ห า แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ก ติ ก า ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร

ค รู คํ า น ว ณค ะ แ นนข อ ง
ก ลุ ม แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
ค ะ แ นนข อ ง แ ต ล ะ
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ตารางที่ 9 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย  
ใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT)

กิจกรรมการสอนอาน เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team 
Games Tournament หรือ TGT)

กิจกรรมกอนการอาน  (pre-reading  activities)
1.กิจกรรมคาดเดา โดยใชรูปภาพ และชื่อบทอาน
2. กิจกรรมระดมความคิดความหมายของคําศัพท
3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการอาน เชน 
ประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทอาน

กิจกรรมระหวางการอาน  (while-reading  
activities)
4. กิจกรรมกลุม
5.กิจกรรมถายโอนขอมูล  ถายโอนขอมูลลงตาราง 
แผนภูมิ หรือเปนรูปภาพ หรือ กิจกรรมการแกไข
ปญหา
กิจกรรมหลังการอาน  (post-reading  activities)
ประกอบดวยกิจกรรมที่สมาชิกของกลุมยอยแตละ
กลุมทํารวมกัน
6. กิจกรรมบทบาทสมมติ/ วาดภาพประกอบหรือกิจ
กรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ
อยางสั้นๆ

การนําเสนอบทเรียน (Class  Presentation)  นํา
เสนอความคิดรวบยอดใหมหรือบทเรียนใหม  โดย
การบรรยายจากครูผูสอนหรืออภิปรายโดยใชส่ือ  
วีดิทัศนและส่ืออื่นๆ

การรวมกันศึกษา รวมกันศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมตามกติกาของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
เชน เปนผูอาน  เปนผูหาคําตอบ  เปนผูสนับสนุน 
เปนผูจดบันทึก  เปนตน  สมาชิกทุกคนในกลุมตอง
ชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู  และสมาชิกทุกคน
จะตองพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อความสําเร็จรวมกัน
ของทีม

เกม (Games) โดยใชเปนคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียนโดยทดสอบความรูของนักเรียนที่ไดรับจากการ
นําเสนอบทเรียนและการฝกฝนในกลุม เกมจะเลน
โดยใชนักเรียน 3 คนตอหนึ่งโตะ ซึ่งนักเรียนจะมา
จากกลุมตางกัน
คะแนนของกลุม (Team recognition) คํานวณ
คะแนนของกลุม



80

แผนภูมิที่ 4 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT)

ขั้ น
ี

ส ร า ง ก ลุ ม ก า ร อ า น
ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ก า ร อ า น แ ล ะ จั ด นั ก

ขั้ น
เ ริ่ ม บ ท
เ รี ย น แ ล ะ
ขั้ น ก า ร

ก อ น
ก า ร
อ า น

(pre-
reading

กิจกรรม
ระหวางการ

อาน
(while-
reading

กิจกรรมหลัง
การอาน
(post-

reading
activities) นั ก เ รี ย น เ ล น เ ก ม

ี่ ั 

นํ า เ ส น อ ค ว า ม คิ ด ร ว บ
ย อ ด ใ ห ม ห รื อ บ ท
เ รี ย น ใ ห ม   โ ด ย ก า ร

นั ก เ รี ย น ร ว ม กั น
ศึ ก ษ า เ นื้ อ ห า แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ก ติ ก า ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร

ค รู คํ า น ว ณค ะ แ นนข อ ง
ก ลุ ม แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
ค ะ แ นนข อ ง แ ต ล ะ

กิ จ ก ร ร ม บ ท บ า ท ส ม ม ติ /
ว า ด ภ า พป ร ะ ก อ บ นิ ท า น
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ี ิ
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ตารางที่ 10 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share)

กิจกรรมการสอนอาน เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share)
กิจกรรมกอนการอาน  (pre-reading  activities)
1.กิจกรรมคาดเดา โดยใชรูปภาพ และชื่อบทอาน
2. กิจกรรมระดมความคิดความหมายของคําศัพท
3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการอาน เชน 
ประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทอาน

กิจกรรมระหวางการอาน  (while-reading  
activities)
1. กิจกรรมกลุม
5.กิจกรรมถายโอนขอมูล  ถายโอนขอมูลลงตาราง 
แผนภูมิ หรือเปนรูปภาพ หรือ กิจกรรมการแกไข
ปญหา
กิจกรรมหลังการอาน  (post-reading  activities)
ประกอบดวยกิจกรรมที่สมาชิกของกลุมยอยแตละ
กลุมทํารวมกัน
6. กิจกรรมบทบาทสมมติ/ วาดภาพประกอบหรือกิจ
กรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ
อยางสั้นๆ

ฟง(Listening) นักเรียนฟงครูถามหรอืกําหนดปญหา
ตอบ(Answering) นักเรียนคิดคําตอบ

อภิปราย (Discussion) นักเรียนจับคูในการตอบคํา
ถาม  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็น  สถานการณ
ทําความเขาใจเนื้อหา นักเรียนทําความเขาใจเนื้อ
หาที่เปนความคิดรวบยอดที่กําหนดให
แบงปนคําตอบ นักเรียนแบงปนคําตอบที่ไดกับ
กลุมของตน
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แผนภูมิที่ 5  ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share)

ขั้ น
ี

ส ร า ง ก ลุ ม ก า ร อ า น
ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ก า ร อ า น แ ล ะ จั ด นั ก

ขั้ น
เ ริ่ ม บ ท
เ รี ย น แ ล ะ
ขั้ น ก า ร

ก อ น
ก า ร
อ า น

(pre-
reading

กิจกรรม
ระหวางการ

อาน
(while-
reading

กิจกรรมหลัง
การอาน
(post-

reading
activities)

กิ จ ก ร ร ม บ ท บ า ท ส ม ม ติ /
ว า ด ภ า พป ร ะ ก อ บ นิ ท า น
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ี ิ

นั ก เ รี ย น ฟ ง ค รู ถ า ม
ห รื อ กํ า ห น ด ป ญ ห า
นั ก เ รี ย น คิ ด คํ า ต อ บ

นั ก เ รี ย น จั บ คู ใ น
ก า ร ต อ บ คํ า ถ า ม

ิ ป ป ี่

ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ
ห า  นั ก เ รี ย น ทํ า ค ว า ม

เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห า ที่

แ บ ง ป น คํ า ต อ บ  นั ก
เ รี ย น แ บ ง ป น คํ า ต อ บ
่ ไ
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ตารางที่11 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)

กิจกรรมการสอนอาน เทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)

กิจกรรมกอนการอาน  (pre-reading  activities)
1.กิจกรรมคาดเดา โดยใชรูปภาพ และชื่อบทอาน
2. กิจกรรมระดมความคิดความหมายของคําศัพท
3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการอาน เชน 
ประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทอาน

กิจกรรมระหวางการอาน  (while-reading  
activities)
4. กิจกรรมกลุม
5.กิจกรรมถายโอนขอมูล  ถายโอนขอมูลลงตาราง 
แผนภูมิ หรือเปนรูปภาพ หรือ กิจกรรมการแกไข
ปญหา
กิจกรรมหลังการอาน  (post-reading  activities)
ประกอบดวยกิจกรรมที่สมาชิกของกลุมยอยแตละ
กลุมทํารวมกัน
1. กิจกรรมบทบาทสมมติ/ วาดภาพประกอบหรือกิจ
กรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ
อยางสั้นๆ

เลา (Telling) นักเรียนแตละคนในกลุมเลาเรื่อง  
ประสบการณ  ความรู  แสดงความคิดเห็นโดยเวียน
ไปทางดานใดดานหนึ่งจนครบทุกคน

การอาน(Reading) นักเรียนอานงานที่ไดรับมอบ
หมาย
เลา (Telling) นักเรียนแตละคนในกลุมเลาเรื่องที่ตน
ไดอานโดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่งจนครบทุกคน



84

แผนภูมิที่ 6 ข้ันตอนการสอนกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
ใชเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)

ขั้ น
ี

ส ร า ง ก ลุ ม ก า ร อ า น
ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ก า ร อ า น แ ล ะ จั ด นั ก

ขั้ น
เ ริ่ ม บ ท
เ รี ย น แ ล ะ
ขั้ น ก า ร

ก อ น
ก า ร
อ า น

(pre-
reading

กิจกรรม
ระหวางการ

อาน
(while-
reading

กิจกรรมหลัง
การอาน
(post-

reading
activities)

กิ จ ก ร ร ม บ ท บ า ท ส ม ม ติ /
ว า ด ภ า พป ร ะ ก อ บ นิ ท า น
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ี ิ

นั ก เ รี ย น แ ต ล ะ ค น ใ น
ก ลุ ม เ ล า เ รื่ อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ค ว า ม รู
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

นั ก เ รี ย น อ า น ง า น
ี่ ไ  ั

นั ก เ รี ย น แ ต ล ะ ค น ใ น
ก ลุ ม เ ล า เ รื่ อ ง
ี่ ไ   โ
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ขั้นการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.  นําแผนการสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษา

อังกฤษเปนภาษาตางประเทศ และอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน แกไขและนําแผนการสอนที่แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ  
ตรวจสอบอีกครั้ง

2.  ทําการทดลองขั้นทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน    
ดรุณาราชบุรีที่มีความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง โดยที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 6 คน โดยใหทําแบบทดสอบวัดพัฒนาการทางการอานของนักเรียนกอนเรียน 
แลวทดลองเรียนบทเรียนครบทั้ง 8 บทเรียน โดยครูบันทึกขอดีขอเสียของบทเรียนหลังการสอน 
และทําแบบทดสอบวัดพัฒนาการทางการอานของนักเรียนหลังเรียน จากนั้นนําบันทึกขอดีขอเสีย
ของบทเรียนหลังการสอน มาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหเหมาะสม

3.  นําแผนการสอนไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน ในการทดลองภาคสนาม ซึ่ง
เปนการทดลองเชิงทดลอง (experiment research)  แบบ One Group Pretest-Posttest

ข้ันตอนการทดลองภาคสนาม มีดังนี้
3.1  ข้ันทดสอบกอนเรียน (pretest) ใหกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน ทําแบบทดสอบ

วัดพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียน
3.2  ข้ันทดลองใชแผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (teaching 

experiment) โดยใหกลุมตัวอยางเรียนการอานตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 8 แผน
การสอน แผนการสอนละ 3 ชั่วโมง รวมจํานวน 24 ชั่วโมง ทําการบันทึกการสังเกตทักษะทาง
สังคมของนักเรียนระหวางการทํากิจกรรมในแตละแผนการสอน รวมทั้งหมด 8 คร้ัง และให       
นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบ    
รวมมือหลังการเรียนแตละบทเรียน รวมทั้งสิ้น 8 คร้ัง โดยเรียนทั้งหมด 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 
แผนการสอนหรือ สัปดาหละ 6 ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547

แบบทดสอบวัดพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
แบบทดสอบวัดพัฒนาการทางการอานของนักเรียน 80 ขอ สําหรับทดสอบความ

สามารถทางอานของนักเรียน ซึ่งแบงเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนและหลัง
การทดลอง โดยมีข้ันตอนดังนี้

1.  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้
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1. 1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบของ ฮีตัน (Heaton 1979 : 105-125)
1.2  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของกรมวิชาการและ

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 ป.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
1.3  ศึกษาหลักการตั้งคําถามเพื่อวัดความเขาใจ (comprehension)ของบลูม 

(Bloom’s Taxonomy) ดังนี้
ความเขาใจ (Comprehension) สรุป(summarize), บรรยาย (describe),     

ตีความ (interpret), ตรงกันขาม (contrast), ทํานาย (predict), สัมพันธ (associate), จําแนก 
(distinguish), ประเมิน (estimate), แยกจําแนก (differentiate), อภิปราย (discuss), ประเมิน 
(extend)

1.4  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (table of test specification) (ดูภาคผนวก 
ข) โดยพิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดดังตอไปนี้

1.4.1 สามารถเขาใจรายละเอียดจากเรื่องตางๆที่อานได
1.4.2 สามารถลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องตางๆที่อานได
1.4.3 สามารถวิเคราะหบุคลิก นิสัยของตัวละครหรือเหตุการณสําคัญจากที่ตน

อานได
1.4.4 สามารถถายโอนบทอานเปนแผนภูมิ ภาพหรือสัญลักษณและถายโอน

ขอมูลจากภาพ  หรือสัญลักษณเปนประโยค หรือขอความสั้นๆ
1.4.5 สามารถสรุปเร่ืองจากเรื่องที่อาน

2.  คัดเลือกบทอานมีข้ันตอนดังนี้
2.1 ผูวิจัยสํารวจและคัดเลือกบทอานโดยพิจารณาจากคุณภาพของผูเรียนที่คาด

หวัง ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนเกณฑในการคัดเลือกหัวขอ ดังนี้

ชวงชั้นที่2 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวกับตน

เอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ ภายในวงคําศัพท 1,050-1,200 คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)

ซึ่งไดบทอานจํานวน 15 เร่ืองเพื่อนําไปใชในการคัดเลือกเปนบทอาน
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2.2 ผูวิจัยไดนําบทอานที่ไดคัดเลือกแลว ไปใหครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่มีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 5 ป คัดตรวจสอบ
ความยากงายของภาษาและความเหมาะสมของเนื้อหาบทอาน

2.3 นําขอมูลที่ ไดจากแบบสอบถาม  มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) และคัดเลือกบทอานที่เหมาะสมที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IC) ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป

2.4 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจบทอานตามความเห็นของครูสอนวิชาภาษา
อังกฤษจํานวน 8 เร่ือง มาปรับความยากงายของศัพทและจํานวนคําใหมีประมาณ 50-100 คํา 
(Heaton 1979 : 113) เพื่อนําไปสรางแบบทดสอบ

     2.5  สรางแบบทดสอบ 2 ชุดๆละ 40 ขอ รวมทั้งหมด 80 ขอ สําหรับแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน โดยเปนแบบทดสอบแบบคูขนาน ซึ่งใชหลักการออกแบบทดสอบของฮีตัน 
(Heaton 1979) ซึ่งประกอบดวยบทอาน 8 เร่ือง แบงเปนแบบทดสอบกอนเรียน 4 เร่ืองและ     
แบบทดสอบหลังเรียน 4 เร่ือง โดยแตละฉบับมีจุดประสงคดังนี้

2.5.1  อานเพื่อเขาใจรายละเอียด  เปนขอสอบแบบตัวเลือกถูก/ผิด 
(True/False)

2.5.2  เรียงลําดับเหตุการณสําคัญ เปนขอสอบแบบปรนัย4 ตัวเลือก
2.5.3  วิเคราะหบุคลิก นิสัยของตัวละครหรือเหตุการณสําคัญเปนขอสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2.5.4  ถายโอนบทอานเปนแผนภูมิ ภาพหรือสัญลักษณ เปนขอสอบแบบ     

ปรนัย 4 ตัวเลือก
2.5.5  สรุปเร่ือง เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

                      โดยมีเกณฑคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
2.6  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
2.7  นํามาแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข
2.8  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหเจาของภาษาตรวจความถูกตองของภาษา
2.9  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 4 จํานวน 90 คน ใหเวลา 50 นาทีตอขอสอบ 1 ฉบับ ในภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2547 ที่ไมใช
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กลุมตัวอยางในขั้นตอนทดลองภาคสนามแตมีความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษใกลเคียง
กัน เพื่อดูความเหมาะสมทางดานเวลา ความชัดเจนของคําสั่ง ความยากงายของภาษา

2.10  ตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด
ได 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก พบวา แบบ
ทดสอบกอนเรียนมีขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 จํานวน 37 ขอ และมีและคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 15 ขอ แบบทดสอบหลังเรียนมีขอสอบที่มีคาความยาก
งายระหวาง 0.20-0.80 จํานวน 36 ขอ และมีและคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 16 
ขอ

2.11  นําแบบทดสอบที่ไดทําการทดลองครั้งที่ 1 ที่ไมผานการคัดเลือกมาปรับปรุง
แกไขและนําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหเจาของภาษาตรวจความถูกตองของภาษา

2.12  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จํานวน 90 คน ใหเวลา 50 นาทีตอขอสอบ 1 ฉบับ ในภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2547 ที่ไม
ใชกลุมตัวอยางในขั้นตอนทดลองครั้งที่1 และการทดลองภาคสนามแตมีความสามารถพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษใกลเคียงกัน

2.13  ตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด
ได 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก

2.14  นําขอสอบที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
กอนเรียนเทากับ 0.71 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 0.73

2.15 นําขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง

แบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ผูวิจัยไดจัดขั้นตอนการดําเนินงานแบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือของนักเรียนที่สงผลจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีดังนี้
1. ศึกษาความหมายของทักษะทางสังคมที่สงผลจากการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 4 

ประการตามแนวความคิดของสลาวิน แมดเดนและสตีเวนส ( Slavin, Madden and Stevens 
1986 : 22-26) ดังนี้

1.1 ความรวมมือในการทํางาน โดยเนนใหนักเรียนมีการชวยเหลือกันและกัน
ดวยความเต็มใจ มีความกระตือรือรนในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม
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1.2 ความเปนผูนําและเปนผูตาม กระตุนใหนักเรียนตระหนักในบทบาท หนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย

1.3 การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม โดยเนนทั้งปฏิสัมพันธทาง
รางกาย (physical interaction)   ปฏิสัมพันธทางวาจา (verbal interaction)  และปฏิสัมพันธทาง
จิตใจ(emotion interaction)

1.4 การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย รวมทั้ง
ปลูกฝงใหสมาชิกในกลุมมีความยืดหยุน (flexible) เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น มี
การยอมรับซึ่งกันและกัน

2. สรางแบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนที่สงผล
การสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยศึกษางานวิจัย
ของจินตนา กิจบํารุง (2545) และอารยา กลาหาญ (2545) เปนแนวทางในการสราง และใชขอ
ความที่เปนบวกและใชเกณฑประเมินคาของลิเคอรท (Likert) โดยแปลความหมายของคะแนนดัง
นี้

ระดับปฏิบัติมากที่สุด ใหคาระดับเทากับ 5
ระดับปฏิบัติมาก ใหคาระดับเทากับ 4
ระดับปฏิบัติปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
ระดับปฏิบัตินอย ใหคาระดับเทากับ 2
ระดับปฏิบัตินอยที่สุด ใหคาระดับเทากับ 1
โดยแบงเปนความคิดเห็น 4  หัวขอหลักคือ
3.1  ความรวมมือในการทํางาน  จํานวน 5 ขอ
3.2  ความเปนผูนําและเปนผูตาม จํานวน 5 ขอ
3.3  การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม จํานวน 5 ขอ
3.4  การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย          

จํานวน 5 ขอ
รวมทั้งหมด 20 ขอ

3.นําขอความที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษา

4.ปรับปรุงแบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ
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5. ใชกับนักเรียนกลุมที่ทดลองใชแผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใน
การทดลองกลุมเล็ก จํานวน 6 คน โดยครูทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทักษะทางสังคมโดย
จัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด 2533:150-
152) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99

6. นําแบบสอบถามที่ไดไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชในการบันทึกสังเกตการ
ประเมินทักษะทางสังคมหลังจบการสอนแตละบท รวมทั้งหมด 8 คร้ังและนําผลที่ไดไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ

ข้ันตอนการดําเนินงานคําถามสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอาน
โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  มีดังนี้

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามตามแนวความคิดของ อัจฉรา วงศโสธร(2539)และ
ความหมายของความคิดเห็น

2. ศึกษางานวิจัยของ เรวัต กาวีตะ (2531)อุษณีย วรรณจิยี (2536) และอามัดไญนี 
ดาโอะ (2541) เพื่อเปนแนวทางในการสรางคําถามสัมภาษณ

3. สรางขอความที่ใชในคําถามสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอาน
โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชขอความที่เปนบวกและใชเกณฑประเมินคาของลิเคอรท 
(Likert) โดยแปลความหมายของคะแนนดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด ใหคาระดับเทากับ 5
เห็นดวยมาก ใหคาระดับเทากับ 4
เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
เห็นดวยนอย ใหคาระดับเทากับ 2
เห็นดวยนอยที่สุด ใหคาระดับเทากับ 1
โดยแบงเปนความคิดเห็น 4  หัวขอหลักคือ
3.1  ดานเนื้อหาบทอาน  จํานวน 5 ขอ
3.2  ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ    จํานวน 5 ขอ
3.3  ดานบรรยากาศในชั้นเรียน   จํานวน 5 ขอ



91

3.4  ดานประโยชนที่ไดรับ จํานวน 5 ขอ
รวมทั้งหมด 20 ขอ

4. นําขอความที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษา

5. ปรับปรุงคํามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. นําคําถามที่ไดไปใชกับนักเรียนกลุมที่ทดลองใชแผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ ในการทดลองกลุมเล็ก จํานวน 6 คน โดยครูครูใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ แลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด 2533:150-152) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97

7. นําคําถามสัมภาษณที่ไดไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชในการประเมินความ
คิดเห็นหลังจบการสอนแตละบท รวมทั้งหมด 8 คร้ังและนําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป

การรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ข้ันทดสอบกอนเรียน  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษา

อังกฤษกอนเรียน (Pretest)  จํานวนทั้งหมด  40  ขอ  ใชเวลาทําแบบทดสอบ  1  คาบเรียน
2. นําผลการสอบกอนเรียน มาจัดกลุมโดยแบงเปนกลุมผูเชี่ยวชาญยอยโดยคละ    

นักเรียนในแตละกลุมยอยใหมีความสามารถคละกัน
3.  ปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัด       

กิจกรรม และการใหคะแนน เปนเวลา 1 คาบเรียน
4.  ดําเนินการสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําขึ้นจํานวน 8 แผนการสอนๆละ 

3 คาบเรียน สอนสัปดาหละ 2 แผนการสอน หรือ 6 คาบเรียน เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2547 โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 8 พฤศจิกายนถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการสอนและบันทึกแบบประเมินทักษะทางสังคมในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม และหลัง
จบการเรียนแตละแผนการสอน นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเปนรายบุคคล

5.  ข้ันทดสอบหลังเรียน เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการสอนจนจบเนื้อหาทั้งหมด นักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 40 ขอ   
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยดังนี้
1.  ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบ     

รวมมือใช คาเฉลี่ย(⎯x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) และการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows

2.  วิเคราะหแบบบันทึกสังเกตการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีตอการสอน
อานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยหาคาเฉลี่ย(⎯x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) แลว
นําไปแปลความหมายคาระดับจากเกณฑของลิเคอรท ( Likert อางถึงใน Best 1981:181) ดังนี้

4.50 ≤  ⎯x  ≤  5.00  หมายความวา  ระดับปฏิบัติมากที่สุด
ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมในระดับดีที่สุด
3.50 ≤  ⎯x  <  4.50  หมายความวา  ระดับปฏิบัติมาก
ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมในระดับดี
2.50 ≤  ⎯x  <  3.50  หมายความวา  ระดับปฏิบัติปานกลาง
ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมในระดับปานกลาง
1.50 ≤  ⎯x  <  2.50  หมายความวา  ระดับปฏิบัตินอย
ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมในระดับนอย
1.0 ≤  ⎯x  <  1.50  หมายความวา  ระดับปฏิบัตินอยที่สุด
ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมในระดับนอยที่สุด
จากการแปลความหมายคาระดับขางตน ทักษะทางสังคมอยูในระดับดี หมายถึง 

คาระดับเฉลี่ยของทักษะทางสังคมที่มีคาสูงกวา 3.50 ข้ึนไป
3.  วิเคราะหคําถามสัมภาษณความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัด  

การเรียนรูแบบรวมมือ โดยหาคาเฉลี่ย(⎯x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับจากเกณฑของลิเคอรท ( Likert อางถึงใน Best 1981:181) ดังนี้

1.5 ≤ x  ≤  5.00    หมายความวา  เห็นดวยมากที่สุด
3.50  ≤  x  <  4.50   หมายความวา  เห็นดวยมาก
2.50  ≤  x  <  3.50   หมายความวา  เห็นดวยปานกลาง
1.50 ≤  x  <   2.50  หมายความวา  เห็นดวยนอย
1.0 ≤  x  <  1.50    หมายความวา  ไมเห็นดวย
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จากการแปลความหมายคาระดับขางตน ความคิดเห็นที่ดี หมายถึง คาระดับเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นที่มีคาสูงกวา 3.50 ข้ึนไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคมและ
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความ
สามารถทางภาษาอังกฤษตางกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี” ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย
เปน 3 ตอน ตอไปนี้

ตอนที่ 1 นําเสนอการวิเคราะหขอมูลพัฒนาการทางการอานโดยจัดการเรียนรูแบบ   
รวมมือของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อยูในระดับเกง ปานกลางและออน

ตอนที่ 2  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทักษะทางสังคมของนักเรียน ที่มีตอการ       
จัดเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดแบบรวมมือจากแบบสังเกตทักษะทางสังคมโดยจัด
การเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 8 บท

ตอนที่ 3  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด       
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ทั้ง 8 บท

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพัฒนาการทางการอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือของ
นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อยูในระดับเกง ปานกลางและออน  เพื่อตอบ  
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษา
อังกฤษ  โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีระดับความสามารถ
พื้นฐานทางการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับเกง ปานกลางและออน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี แสดง
ในตารางที่ 12 13 14และ 15
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ตารางที่ 12 คะแนนความสามารถทางการอานของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง ผลการ
ทดสอบยอย 3 คร้ัง และผลตาง (D) ของคะแนนสอบกอนและหลังเรียน

นักเรียน
คนที่

แบบทดสอบ
กอนเรียน

(40)

ทดสอบยอย
ครั้งที่1

ทดสอบยอย
ครั้งที่2

ทดสอบยอย
ครั้งที่3

แบบทดสอบ
หลังเรียน

(40)

ผลตางของ
คะแนนกอนและ

หลังเรียน
 (D)

1 21 6 7 10 34 13
2 21 5 7 9 35 14
3 20 4 6 9 34 14
4 20 3 6 10 31 11
5 20 5 5 10 26 6
6 19 7 7 9 34 15
7 19 7 8 8 34 15
8 19 5 7 9 37 18
9 19 6 8 9 28 9
10 19 6 7 9 29 10
11 19 4 6 10 32 13
12 19 6 7 9 34 15
13 18 2 6 10 33 15
14 17 5 5 10 29 12
15 17 3 6 10 33 16
16 17 3 7 8 26 9
17 17 4 6 8 27 10
18 17 3 8 9 27 10
19 17 8 8 10 36 19
20 17 3 7 9 32 15
21 17 5 6 9 37 20
22 17 6 8 10 32 15
23 16 5 5 9 32 16
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ตารางที่ 12 (ตอ)
นักเรียน
คนที่

แบบทดสอบ
กอนเรียน

(40)

ทดสอบยอย
ครั้งที่1

ทดสอบยอย
ครั้งที่2

ทดสอบยอย
ครั้งที่3

แบบทดสอบ
หลังเรียน (40)

ผลตางของ
คะแนนกอนและ

หลังเรียน
 (D)

24 15 5 6 9 33 18
25 15 4 6 8 28 13
26 15 6 5 8 24 9
27 15 7 7 9 26 11
28 15 5 7 9 35 20
29 14 5 8 9 32 18
30 14 6 8 10 30 16
31 14 5 7 9 31 17
32 14 5 8 8 34 20
33 13 4 6 8 31 18
34 13 4 6 9 25 12
35 13 5 5 9 35 22
36 12 5 7 10 37 25
37 12 6 7 8 29 17
38 12 5 8 9 35 23
39 12 4 6 9 29 17
40 11 5 7 9 27 16
41 10 7 8 9 35 25
42 10 9 8 10 33 23
43 9 5 7 9 32 23
44 9 6 8 10 33 24
45 8 5 7 9 35 27

  ⎯x 15.49 5.09 6.78 9.11 31.58 16.09
s.d. 3.48 1.40 0.97 0.68 3.49 4.96
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จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถทางการอานของกลุมตัวอยาง
ทุกคนสูงขึ้นหลังจากเรียนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ คาผลตางของคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนสูงสุดเทากับ  27 คะแนน และต่ําสุดมีคาเทากับ 6 คะแนน โดยที่คาคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  15.45 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.48 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เทากับ 31.58 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.39

นอกจากนี้ตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาคาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยระหวางเรียนของ
กลุมตัวอยางมีคะแนนสูงขึ้น โดยที่คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยครั้งที่ 1 เทากับ  5.09 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.40 คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยครั้งที่ 2 คือ 6.78 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.97 คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยครั้งที่ 1 เทากับ  9.11 
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.68

ตารางที่ 13  แสดงคาสถิติพื้นฐานของคะแนนพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรู
แบบรวมมือของนักเรียนโดยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูง ปานกลาง  ตํ่า

Pretest
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

Posttest
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

Differenceกลุม
ตัวอยาง

จํานวน
(คน)

      x s.d.       x s.d.    x s.d.
กลุมเกง 5 20.40 0.55 32.00 3.67 11.60 3.36
กลุมปานกลาง 27 16.70 1.79 31.30 3.52 14.59 3.60
กลุมออน 13 11.08 1.71 32.00 3.61 20.92 4.44
รวม 45 15.49 3.48 31.58 3.49 16.09 4.96

จากตารางที่ 13 พบวา คะแนนเต็มของขอสอบหลังเรียนและกอนเรียนเทากับ  ฉบับละ 
40 คะแนน นักเรียนกลุมออนมีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถกอนเรียนเทากับ  11.08 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.71 หลังการเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  32.00 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.61 และคาความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนหรือ
คะแนนพัฒนาการเทากับ  20.92 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  4.44  นักเรียนกลุมปาน
กลางมีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถกอนเรียนเทากับ  16.70 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ  1.79 หลังการเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  31.30 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
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เทากับ  3.52 และคาความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนหรือคะแนนพัฒนาการ
เทากับ  14.59 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.60 นักเรียนกลุมเกงมีคาคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถกอนเรียนเทากับ   20.40 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.55 หลังการ
เรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.00 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ   3.67 และคาความ
แตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนหรือคะแนนพัฒนาการเทากับ   11.60 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.36

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห  ANOVA เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูง  
กลาง  ตํ่า

Sum of Squares df Mean  Square F Sig.
ระหวางกลุม 465.00 2 232.50 15.285* 0.000
ในกลุม 618.64 42 14.73
รวม 1083.84 44

* มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 14   พบวา  พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือของนักเรียนโดยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูง  กลาง  ตํ่า  แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (Sig.=0.000 < 0.05)

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห ANOVA เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษโดย
จัดการเรียนรูแบบรวมมือระหวางกลุมเกง ปานกลางและกลุมออน

Subset for alpha =0.05
กลุม N

1 2
กลุมเกง 5 11.60
กลุมปานกลาง 27 14.59
กลุมออน 13 20.92
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จากตารางที่ 15 พบวา นักเรียนกลุมเกงมีคะแนนพัฒนาการ (⎯x =11.60 คะแนน) ไม
แตกตางกับนักเรียนกลุมปานกลาง (⎯x =14.59 คะแนน) สวนนักเรียนกลุมออนมีพัฒนาการทาง
การอานที่สูงกวา(⎯x =20.92 คะแนน) ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา พัฒนาการทางการอานโดยจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูในระดับเกง       ปานกลาง
และออน มีพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษทางการอานแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมุติ
ฐานขอที่ 1

ตอนที่  2  การวิเคราะหขอมูลทักษะทางสังคมของนักเรียน ที่มีตอการจัดเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษที่จัดแบบรวมมือจากแบบสังเกตทักษะทางสังคมโดยจัดการเรียนรู
แบบรวมมือทั้ง 8 บท เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่  2  คือทักษะทางสังคมของนักเรียนที่
เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ผูวิจัยไดทําการสังเกตและบันทึก     
พฤติกรรมทักษะทางสังคมของนักเรียนจํานวน  45  คน  ทางดานความรวมมือในการทํางาน  
ความเปนผูนําและผูตาม  ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม  และการเปนสมาชิกในกลุมมุง
พัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย  จํานวน  20  ขอ  หลังการสอน  8  บทเรียน  รวมทั้งสิ้น  8  
คร้ัง  หลังจากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย  (⎯x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (s.d.)  แลว
นําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่  11
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ตารางที่  16 คาระดับเฉลี่ย (⎯x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (s.d.)  ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจํานวน  8  บท

ขอ บทที่ 1 2 3 4
กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม

ความรวมมือในการทํางาน
1. มีสวนรวมในการทํางานหรือเรียน ⎯x 3.80 3.85 4.38 4.00 3.60 4.11 4.69 4.22 4.40 4.11 4.62 4.29 4.60 4.59 4.77 4.64

s.d. 1.79 1.13 0.77 1.13 1.34 0.89 0.48 0.90 0.89 0.97 0.51 0.87 0.55 0.57 0.44 0.53
2. ⎯x 3.80 4.07 4.31 4.11 3.40 4.07 4.62 4.09 4.80 4.22 4.46 4.36 4.60 4.48 4.92 4.62ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนทํางานหนัก

s.d. 1.64 1.36 0.85 1.25 1.14 1.36 0.51 0.90 0.45 1.01 0.66 0.88 0.55 0.64 0.28 0.58
3. ⎯x 3.60 3.67 3.69 3.67 3.80 3.67 4.38 4.22 4.60 4.22 4.62 4.38 4.80 4.78 4.69 4.76ซักถามปญหากับเพื่อนสมาชิกใน

กลุม s.d. 1.67 1.33 0.95 1.24 1.10 1.33 0.65 0.85 0.55 1.01 0.65 0.89 0.45 0.42 0.48 0.43
4. ⎯x 3.40 3.89 4.08 3.89 3.80 3.89 4.00 3.96 4.00 3.93 4.23 4.02 5.00 5.00 5.00 5.00ฟงและพยายามตอบคําถามของ

สมาชิก s.d. 1.67 1.31 1.04 1.27 1.10 1.31 0.58 0.74 0.71 0.96 0.60 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
5. ⎯x 3.20 3.93 3.92 3.84 3.60 3.93 4.23 4.04 4.20 3.85 4.08 3.96 4.00 4.30 4.38 4.29แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก

ภายในกลุม s.d. 1.79 1.21 0.76 1.17 0.89 1.21 0.44 0.60 0.84 0.91 0.64 0.82 0.71 0.67 0.51 0.63
สรุปดานความรวมมือในการทํางาน ⎯x 3.56 3.88 4.08 3.90 3.64 3.93 4.38 4.11 4.40 4.07 4.40 4.20 4.60 4.63 4.75 4.66

s.d. 1.71 1.27 0.87 1.12 1.11 1.22 0.53 0.68 0.69 0.97 0.61 0.76 0.45 0.46 0.34 0.33
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 5 6 7 8 อันดับที่

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
คาระดับ
เฉลี่ย
รวม

ความรวมมือในการทํางาน
1. มีสวนรวมในการทํางานหรือเรียน ⎯x 4.60 4.70 4.92 4.76 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.61

s.d. 0.55 0.47 0.28 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74
1

2. ⎯x 4.80 4.67 4.85 4.73 4.60 4.70 4.69 4.69 4.40 4.70 4.62 4.64 4.60 4.85 4.92 4.84 4.51ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนทํางานหนัก
s.d. 0.45 0.48 0.38 0.45 0.55 0.47 0.48 0.47 0.55 0.47 0.51 0.48 0.55 0.36 0.28 0.37 0.77

3

3. ⎯x 4.40 4.70 4.69 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.59ซักถามปญหากับเพื่อนสมาชิกใน
กลุม s.d. 0.55 0.47 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79

2

4. ⎯x 3.80 4.44 4.46 4.38 4.40 4.48 4.69 4.53 4.40 4.26 4.38 4.31 4.60 4.85 5.00 4.87 4.37ฟงและพยายามตอบคําถามของ
สมาชิก s.d. 1.10 0.80 0.88 0.86 0.55 0.51 0.48 0.50 0.55 0.45 0.51 0.47 0.55 0.36 0.00 0.34 0.81

4

5. ⎯x 3.60 4.00 4.31 4.04 4.20 4.41 4.77 4.49 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ภายในกลุม s.d. 0.55 0.73 0.48 0.67 0.45 0.57 0.44 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79

5

สรุปดานความรวมมือในการทํางาน ⎯x 4.24 4.50 4.65 4.52 4.64 4.72 4.83 4.74 4.76 4.79 4.80 4.79 4.84 4.94 4.98 4.94 4.48
s.d. 0.64 0.59 0.50 0.50 0.31 0.31 0.28 0.24 0.22 0.18 0.20 0.16 0.22 0.14 0.06 0.12 0.68

3
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 1 2 3 4

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
ความเปนผูนําและเปนผูตาม

6. ⎯x 3.20 3.33 3.38 3.33 3.40 4.04 4.31 4.04 4.40 3.96 4.31 4.11 4.00 3.81 4.08 3.91อธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมทุก
คน s.d. 2.05 1.36 0.96 1.31 1.52 0.94 0.75 0.98 0.89 0.98 0.63 0.88 1.00 0.74 0.64 0.73

7. ⎯x 5.00 4.89 4.92 4.91 5.00 5.00 4.92 4.98 4.60 5.00 5.00 4.96 5.00 5.00 5.00 5.00เปดโอกาสใหเพื่อสมาชิกแสดงออก
s.d. 0.00 0.32 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.15 0.89 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ⎯x 2.60 2.96 2.92 2.91 3.20 3.48 3.46 3.44 3.80 3.63 3.92 3.73 4.00 3.81 3.77 3.82เปนผูนําการอธิบายหรือการชี้แจง
s.d. 2.19 1.34 0.95 1.33 1.64 0.89 0.66 0.92 1.30 0.97 0.76 0.94 1.00 0.74 0.60 0.72

9. ⎯x 4.00 4.15 4.77 4.31 3.60 3.85 4.08 3.89 4.20 4.33 4.46 4.36 4.40 4.19 4.38 4.27ตั้งใจฟงคนอื่นพูด
s.d. 1.73 1.10 0.73 1.10 1.34 1.03 0.64 0.96 0.45 1.00 0.52 0.83 0.89 0.74 0.65 0.72

10. ⎯x 3.20 4.07 4.38 4.07 3.00 3.44 3.46 3.40 4.40 4.11 4.54 4.27 3.80 4.11 4.31 4.13 แสดงออกดวยการตั้งใจฟงโดยการ
พยักหนาแสดงความสนใจตอการพูด
ของเพื่อนในกลุม

s.d. 1.48 1.30 0.87 1.23 1.22 1.22 0.78 1.10 0.55 0.93 0.52 0.81 0.84 0.70 0.63 0.69

⎯x 3.60 3.88 4.08 3.91 3.64 3.96 4.05 3.95 4.28 4.21 4.45 4.28 4.24 4.19 4.31 4.23สรุปดานความเปนผูนําและเปนผูตาม
s.d. 1.49 1.08 0.76 0.82 1.15 0.82 0.62 0.67 0.82 0.78 0.49 0.60 0.75 0.58 0.50 0.45
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 5 6 7 8

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
คาระดับ
เฉลี่ย
รวม

อันดับที่

ความเปนผูนําและเปนผูตาม
⎯x 4.00 4.26 4.23 4.22 4.40 4.26 4.38 4.31 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.246. อธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมทุก

คน s.d. 1.00 0.59 0.44 0.60 0.55 0.53 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
3

⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.987. เปดโอกาสใหเพื่อสมาชิกแสดงออก
s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

1

⎯x 3.80 4.44 4.23 4.31 4.40 4.56 4.46 4.51 4.80 4.81 5.00 4.87 4.40 4.59 4.54 4.56 4.028. เปนผูนําการอธิบายหรือการชี้แจง
s.d. 1.10 0.75 0.73 0.79 0.55 0.51 0.52 0.51 0.45 0.40 0.00 0.34 0.55 0.50 0.52 0.50 1.01

5

⎯x 4.60 4.48 4.62 4.53 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.549. ตั้งใจฟงคนอื่นพูด
s.d. 0.55 0.51 0.51 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77

2

⎯x 3.40 4.33 4.54 4.29 4.40 4.33 4.38 4.36 4.60 4.48 4.46 4.49 4.60 4.63 4.69 4.64 4.2110.  แสดงออกดวยการตั้งใจฟงโดยการ
พยักหนาแสดงความสนใจตอการพูด
ของเพื่อนในกลุม

s.d. 1.34 0.68 0.52 0.79 0.55 0.48 0.51 0.48 0.55 0.51 0.52 0.51 0.55 0.49 0.48 0.48 0.87
4

⎯x 4.16 4.50 4.52 4.47 4.64 4.63 4.65 4.64 4.88 4.86 4.89 4.87 4.80 4.84 4.85 4.84 4.40สรุปดานความเปนผูนําและเปนผูตาม
s.d. 0.80 0.51 0.44 0.33 0.33 0.30 0.31 0.22 0.20 0.18 0.10 0.14 0.22 0.20 0.20 0.17 0.59

4
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 1 2 3 4

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม

⎯x 3.80 4.37 4.77 4.42 3.60 4.70 4.92 4.64 5.00 4.89 4.92 4.91 5.00 5.00 5.00 5.0011. สงเสริมหรือกลาวสนับสนุนความคิด
ของสมาชิกอื่นที่เห็นดวย s.d. 1.64 1.15 0.60 1.10 1.34 0.82 0.28 0.86 0.00 0.42 0.28 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 3.40 4.11 4.23 4.07 3.40 4.11 4.08 4.02 5.00 4.93 4.85 4.91 5.00 5.00 5.00 5.0012. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยาง
ทั่วถึง s.d. 1.14 0.93 0.73 0.91 0.89 0.51 0.49 0.58 0.00 0.38 0.38 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 4.60 4.59 4.92 4.69 4.20 4.67 4.85 4.67 5.00 4.96 5.00 4.98 5.00 5.00 5.00 5.0013. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
s.d. 0.55 0.64 0.28 0.56 0.84 0.55 0.38 0.56 0.00 0.19 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 4.20 4.19 4.54 4.29 3.80 4.11 4.38 4.16 5.00 4.93 4.92 4.93 5.00 5.00 5.00 5.0014. สนใจ เอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก
s.d. 0.84 1.08 0.52 0.92 1.30 1.15 0.87 1.09 0.00 0.38 0.28 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 3.40 4.19 4.62 4.22 3.80 3.89 4.00 3.91 5.00 4.96 4.85 4.93 5.00 5.00 5.00 5.0015. ตอบรับอยางมีมรรยาท
s.d. 1.34 1.14 0.65 1.08 0.84 0.72 0.58 0.68 0.00 0.19 0.38 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 3.88 4.29 4.62 4.34 3.76 4.30 4.45 4.28 5.00 4.93 4.91 4.93 5.00 5.00 5.00 5.00สรุปดานการสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในกลุม s.d. 1.10 0.99 0.55 0.71 1.04 0.75 0.52 0.52 0.00 0.32 0.26 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 5 6 7 8 อันดับที่

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
คาระดับ
เฉลี่ย
รวม

การสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม
11. ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.87สงเสริมหรือกลาวสนับสนุนความ

คิดของสมาชิกอื่นที่เห็นดวย s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
2

12. ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยาง
ทั่วถึง s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57

5

13. ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.92ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกใน
กลุม s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31

1

14. สนใจ เอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80

s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61
3

15. ตอบรับอยางมีมรรยาท ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.76

s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
4

⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.82สรุปดานการมีปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกภายในกลุม s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44

2
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 1 2 3 4

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย

16. ยอมรับการตัดสินใจของกลุม ⎯x 4.80 5.00 4.85 4.93 4.80 5.00 5.00 4.98 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00

s.d. 0.45 0.00 0.38 0.25 0.45 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
17. วิพากษวิจารณไดอยางเสรี ⎯x 5.00 4.85 4.92 4.89 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00

s.d. 0.00 0.46 0.28 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
18. ⎯x 4.60 4.85 4.92 4.84 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00เคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

s.d. 0.55 0.46 0.28 0.42 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
19. ⎯x 5.00 4.85 4.92 4.89 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00ใชความประนีประนอมในการแก

ปญหา s.d. 0.00 0.60 0.28 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20. ⎯x 5.00 4.81 4.92 4.87 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00ถือเสียงขางมากของกลุม

s.d. 0.00 0.79 0.28 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 4.88 4.87 4.91 4.88 4.96 5.00 4.98 4.99 5.00 5.00 4.92 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00สรุปดานการเปนสมาชิกในกลุมมุง
พัฒนาการอยูรวมกับแบบ
ประชาธิปไตย

s.d. 0.20 0.46 0.30 0.31 0.09 0.00 0.06 0.04 0.00 0.00 0.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00

⎯x 3.98 4.23 4.42 4.26 4.00 4.30 4.47 4.33 4.67 4.55 4.67 4.60 4.71 4.70 4.77 4.72สรุปรวมทั้งหมด
s.d. 1.13 0.95 0.62 0.67 0.85 0.70 0.43 0.44 0.38 0.52 0.41 0.35 0.30 0.26 0.21 0.18

อันดับที่ 8 7 6 5
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ตารางที่  16 (ตอ)
ขอ บทที่ 5 6 7 8

กลุม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม ส ก ต รวม
คาระดับ
เฉลี่ยรวม

อันดับ
ที่

การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย
16. ยอมรับการตัดสินใจของกลุม ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.99

s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
1

17. วิพากษวิจารณไดอยางเสรี ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.98

s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
2

18. ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.98เคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

2

19. ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.98ใชความประนีประนอมในการแก
ปญหา s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

2

20. ถือเสียงขางมากของกลุม ⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.98

s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
2

⎯x 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.98สรุปดานการเปนสมาชิกในกลุมมุง
พัฒนาการอยูรวมกับแบบ

ประชาธิปไตย
s.d. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

1

⎯x 4.60 4.75 4.79 4.75 4.82 4.84 4.87 4.84 4.91 4.91 4.92 4.92 4.91 4.95 4.96 4.95 4.67สรุปรวมทั้งหมด
s.d. 0.36 0.27 0.23 0.19 0.16 0.15 0.15 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.11 0.09 0.06 0.06 0.82

อันดับที่ 4 3 2 1
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จากตารางที่  16 แสดงใหเห็นวา  นักเรียนมีทักษะทางสังคมคาระดับเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x  = 4.67, s.d. = 0.82)  ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับดีที่สุด  สําหรับบทเรียนที่ไดรับคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  บทที่  8  เร่ือง  The  Red  Hen  โดยใช
เทคนิคการตอชิ้นสวน 2  Jigsaw  2  (⎯x  =  4.95  ,  s.d. = 0.06)  จะเห็นไดวานักเรียนมีทักษะ
ทางสังคมอยูในระดับดีมาก  สวนบทเรียนที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  บทที่  1  เร่ือง  The  Three  
Pigs  โดยใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์ Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD  
(⎯x =  4.28  ,  s.d.  =  0.67)  จะเห็นไดวานักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับดี

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหทักษะทางสังคมของนักเรียนที่เรียนการอานภาษา
อังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือในแตละบท มีดังตอไปนี้

บทที่ 1 เร่ือง The Three Pigs ซึ่งใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  
Achievement  Division  หรือ  STAD) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับปฏิบัติมาก (⎯x =  
4.26,  s.d.  =  0.67) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 1 นักเรียนมีทักษะทางสังคมระดับดี โดยในแตละดานได
คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 
4.34,  s.d.  =  0.71) การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย (⎯x =  
4.26,  s.d.  = 0.67) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x = 3.91 ,  s.d.  = 0.82)  ความรวมมือใน
การทํางาน  (⎯x = 3.90,  s.d.  = 1.12)

บทที่ 2 เร่ือง The Lion And The Rabbit ซึ่งใชเทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-Share) 
พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับปฏิบัติมาก (⎯x =  4.33,  s.d.  =  0.44) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 2 
นักเรียนมีทักษะทางสังคมระดับดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 
การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย (⎯x =  4.99,  s.d.  =0.04 )
การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 4.28,  s.d.  = 0.52 ) ความรวมมือในการ
ทํางาน  (⎯x = 4.11,  s.d.  = 0.68) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x =  3.95,  s.d.  = 0.67)

บทที่ 3  เร่ือง The Troublesome boar ซึ่งใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  
Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
(⎯x =  4.60,  s.d.  =  0.35) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 3 นักเรียนมีทักษะทางสังคมระดับดีที่สุด โดยใน
แตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายใน
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กลุม (⎯x = 4.93, s.d. = 0.27) การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย 
(⎯x =  4.60,  s.d.  = 0.35) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x = 4.28 ,  s.d.  = 0.60)  ความ 
รวมมือในการทํางาน  (⎯x = 4.20,  s.d.  = 0.76)

บทที่ 4  เร่ือง Tornado Tony ซึ่งใชเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin) พบวา     
นักเรียนมีทักษะอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x =  4.72,  s.d.  =  0.18) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 4 
นักเรียนมีทักษะทางสังคมระดับดีที่สุด โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 5.00, s.d. = 0.00) การเปนสมาชิกใน
กลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย (⎯x =  5.00,  s.d.  = 0.00) ความรวมมือในการ
ทํางาน  (⎯x = 4.66,  s.d.  = 0.33) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x = 4.23 ,  s.d.  = 0.45)

บทที่ 5  เร่ือง Water ซึ่งใชเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) พบวา นักเรียนมีทักษะ
อยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x =  4.75,  s.d.  =  0.19) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 5 นักเรียนมีทักษะ
ทางสังคมระดับดีที่สุด โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การเปน
สมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย (⎯x =  5.00,  s.d.  = 0.00) มีคาเฉลี่ย
ทักษะทางสังคมเทากับการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 5.00, s.d. = 0.00) 
ความรวมมือในการทํางาน  (⎯x = 4.52,  s.d.  = 0.50) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x = 4.47,  
s.d.  = 0.33)

บทที่ 6  เร่ือง Teeth ซึ่งใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games 
Tournament หรือ TGT) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x =  4.84,  s.d.  =  
0.11) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 6 นักเรียนมีทักษะทางสังคมระดับดีที่สุด โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบ
ประชาธิปไตย (⎯x =  5.00,  s.d.  = 0.00) มีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมเทากับการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 5.00, s.d. = 0.00) ความรวมมือในการทํางาน  (⎯x = 4.74,  
s.d.  = 0.24) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x = 4.64 ,  s.d.  = 0.22)

บทที่ 7  เร่ือง The Barbapapas’ Boat ซึ่งใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  
(Team Games Tournament หรือ TGT) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด    (⎯
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x =  4.92,  s.d.  =  0.07) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 7 นักเรียนมีทักษะทางสังคมระดับดีที่สุด โดยในแต
ละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวม
กับแบบประชาธิปไตย (⎯x =  5.00,  s.d.  = 0.00) มีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมเทากับการมี       
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 5.00, s.d. = 0.00) ความเปนผูนําและเปนผูตาม 
(⎯x = 4.87,  s.d.  = 0.14) ความรวมมือในการทํางาน  (⎯x = 4.79,  s.d.  = 0.16)

บทที่ 8  เร่ือง The Red Hen ซึ่งใชเทคนิคการตอช้ินสวน 2 (Jigsaw II) พบวา นักเรียนมี
ทักษะอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x =  4.95,  s.d.  =  0.06) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 8 นักเรียนมี
ทักษะทางสังคมระดับดีที่สุด โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การ
เปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกับแบบประชาธิปไตย (⎯x =  5.00,  s.d.  = 0.00) มีคา
เฉลี่ยทักษะทางสังคมเทากับการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 5.00, s.d. = 
0.00) ความรวมมือในการทํางาน  (⎯x = 4.94,  s.d.  = 0.12) ความเปนผูนําและเปนผูตาม (⎯x 
= 4.84 ,  s.d.  = 0.17)

จากตารางที่ 16 การศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนทางดานความรวมมือในการ
ทํางาน  ดานความเปนผูนําและผูตาม  ดานความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม  และดาน
การเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย  จากผลการวิเคราะหพบวาดาน
ที่มีทักษะทางสังคมสูงสุดคือ   ดานการเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งหมายถึง มีทักษะทาง
สังคมดานการเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยในระดับดีที่สุด  (⎯x 
=  4.98  ,  s.d.  =  0.13)  และดานที่มีทักษะทางสังคมต่ําสุด  คือ  ดานความเปนผูนําและผูตาม  
(⎯x =  4.40  ,  s.d.  =  0.59)  จะเห็นไดวา  นักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติมาก ซึ่ง
หมายถึง มีทักษะทางสังคมดานความเปนผูนําและผูตามในระดับดี

จากตารางที่  16  ผลการวิเคราะหทักษะทางสังคมของนักเรียนที่เรียนการอานภาษา
อังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือในแตละดาน มีดังตอไปนี้

1. ดานความรวมมือในการทํางาน  พบวา  นักเรียนที่มีทักษะทางสังคมอยูในระดับ
ปฏิบัติมาก (⎯x = 4.48, s.d. = 0.79) ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมดานความรวมมือในการ
ทํางานในระดับดี ในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ขอที่ 1 มีสวนรวมใน
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การทํางานหรือเรียน (⎯x = 4.61, s.d. = 0.74) ขอที่ 3.ซักถามปญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุม (⎯x 
= 4.59,  s.d. = 0.79) ขอที่ 2 ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก (⎯x = 4.51, s.d. = 0.77) ขอที่ 4 
ฟงและพยายามตอบคําถามสมาชิก (⎯x = 4.37, s.d. = 0.81) ขอที่ 5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับสมาชิกภายในกลุม (⎯x = 4.33, s.d. = 0.79)

2. ดานความเปนผูนําและผูตาม พบวา นักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติ
มาก (⎯x = 4.40, s.d. = 0.59) ซึ่งหมายถึงมีทักษะทางสังคมดานความเปนผูนําและผูตาม ใน
ระดับดี ในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ขอที่  7 เปดโอกาสใหเพื่อน
สมาชิกแสดงออก (⎯x = 4.98, s.d. = 0.16) ขอที่ 9 ต้ังใจฟงผูอ่ืนพูด (⎯x = 4.54, s.d. = 0.77) 
ขอที่ 6 อธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน (⎯x =  4.24, s.d. = 0.91) ขอที่ 10 แสดงออก
ดวยการตั้งใจฟงโดยการพยักหนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อน (⎯x = 4.21, s.d. = 0.87) 
ขอที่ 8 เปนผูนําอธิบายหรือชี้แจง (⎯x = 4.02, s.d. = 1.01)

3. ดานการสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พบวานักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x = 4.82, s.d. = 0.44) ซึ่งหมายถึง มีทักษะทางสังคมดานการสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุมในระดับดีที่สุด โดยในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดัง
นี้ ขอที่  13  ยิ้มแยมเปนกันเอง (⎯x = 4.92, s.d. = 0.31) ขอที่ 11 สงเสริมหรือกลาวสนับสนุน
ความคิดของสมาชิกที่เห็นดวย (⎯x = 4.87, s.d. = 0.54) ขอที่ 14 สนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก 
(⎯x =  4.80, s.d. = 0.61) ขอที่ 15 ตอบรับอยางมีมรรยาท (⎯x = 4.76, s.d. = 0.60) ขอที่ 12 
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง   (⎯x = 4.75, s.d. = 0.57)

4. ดานการเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย พบวา     
นักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x = 4.98, s.d. = 0.13) ซึ่งหมายถึง มี
ทักษะทางสังคมดานการเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยในระดับดี
ที่สุด โดยในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ขอที่16 ยอมรับการตัดสินใจ
ของกลุม   (⎯x = 4.99, s.d. = 0.12) และพบวา คําถามขอ 17, 18, 19  และ 20 มีคาเฉลี่ยเทากัน 
คือ ขอที่  17 วิพากษวิจารณไดอยางเสรี (⎯x = 4.98, s.d. = 0.15) ขอที่ 18 เคารพ รับฟงความ
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คิดเห็นของผูอ่ืน (⎯x = 4.98, s.d. = 0.17) ขอที่ 19 ใชความประนีประนอมในการแกปญหา (⎯x 
= 4.98, s.d.  = 0.18) ขอที่ 20 ถือเสียงขางมากของกลุม (⎯x = 4.98, s.d. = 0.23)

จากผลการวิเคราะหตารางที่  16  แสดงใหเห็นวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีทักษะทาง
สังคมอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีทักษะทางสังคมในระดับมากที่สุด ซึ่งเปน
ตามสมมติฐานขอที่  2

ตอนที่  3  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั้ง 8 บท
เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่  3  คือ  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง  45  คน  
โดยสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือในดาน    
เนื้อหาบทอาน  ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ  ดานบรรยากาศในชั้นเรียน  และดาน
ประโยชนที่ไดรับจํานวน  20  ขอ  รวมทั้งหมด  8 คร้ัง  จากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (⎯x )  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.)  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว  
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่  17
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ตารางที่  17 คาระดับเฉลี่ย  (⎯x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (s.d.)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8ขอ
เทคนิค STAD TPS STAD RRB JSW TGT TGT JSW

คาระดับ
เฉลี่ยรวม

อันดับ
ที่

ดานเนื้อหาบทอาน

  ⎯x 3.31 3.40 3.24 3.49 3.93 4.00 3.93 4.02 3.671. นิทานที่อานมีความยากงายเหมาะสม

s.d. 0.76 0.91 0.93 0.97 1.01 0.95 0.99 1.03 0.99

4

  ⎯x 3.53 3.69 3.58 3.71 3.82 3.93 3.93 3.91 3.762. เวลาที่ใหเหมาะสมกับนิทานที่อาน

s.d. 1.08 0.97 1.03 0.89 0.83 0.75 0.84 0.76 0.91

3

  ⎯x 3.31 3.42 3.24 3.60 3.56 3.69 3.69 3.64 3.523. นิทานที่ใหอานมีความยาวเหมาะสม

s.d. 1.36 0.99 0.80 0.94 0.97 1.06 1.02 0.86 1.02

5

  ⎯x 3.84 3.89 3.89 3.96 3.62 3.93 3.78 3.89 3.854. นิทานที่อานเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

s.d. 1.26 1.07 1.21 0.85 1.15 0.84 0.90 0.91 1.03

1

  ⎯x 3.71 3.84 3.82 4.09 3.89 3.73 3.64 3.69 3.805. ไดขอคิดจากนิทานที่อาน

s.d. 1.31 1.15 0.95 0.85 1.11 1.03 0.93 0.92 1.04

2

  ⎯x 3.54 3.65 3.55 3.77 3.76 3.86 3.80 3.83 3.72สรุปดานเนื้อหาบทอาน

s.d. 1.15 1.02 0.99 0.90 1.02 0.93 0.94 0.90 1.00

4
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ตารางที่  17 (ตอ)
บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8ขอ
เทคนิค STAD TPS STAD RRB JSW TGT TGT JSW

คาระดับ
เฉลี่ยรวม

อันดับ
ที่

ดานกิจกรรมเรียนรูแบบรวมมือ

  ⎯x 3.89 4.04 3.96 3.98 4.11 4.16 3.89 4.09 4.016. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียน

s.d. 0.98 0.88 0.98 0.99 1.01 0.95 1.09 0.97 0.98

1

  ⎯x 3.27 3.60 3.80 3.89 4.02 4.00 3.87 3.96 3.807. นักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาของนิทานไดมากขึ้น

s.d. 0.96 0.75 0.87 0.88 1.01 0.83 0.97 0.90 0.92

3

  ⎯x 3.98 3.76 3.51 3.76 3.84 3.73 3.89 3.91 3.808. นักเรียนคิดวากิจกรรมที่ทําเหมาะสมกับนิทานที่อาน

s.d. 0.84 0.98 0.99 0.77 0.80 0.94 0.88 0.90 0.89

3

  ⎯x 3.84 3.67 3.84 3.80 3.76 3.60 3.56 3.73 3.739. ระยะเวลาที่ครูใหทํากิจกรรมแตละครั้งพอเหมาะ

s.d. 1.04 0.98 0.88 1.04 1.17 1.07 0.92 0.84 0.99

4

  ⎯x 4.13 3.93 3.82 4.04 4.02 3.80 3.84 3.98 3.9510. กิจกรรมที่ใหทํามีความนาสนใจและทําใหนักเรียนอยากทํากิจ
กรรมตอไป s.d. 1.14 1.21 1.15 0.90 0.89 0.92 1.13 0.99 1.04

2

  ⎯x 3.82 3.80 3.79 3.89 3.95 3.86 3.81 3.93 3.86สรุปดานกิจกรรมเรียนรูแบบรวมมือ

s.d. 0.99 0.96 0.97 0.92 0.97 0.94 1.00 0.92 0.97

3
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ตารางที่  17 (ตอ)
บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8ขอ
เทคนิค STAD TPS STAD RRB JSW TGT TGT JSW

คาระดับ
เฉลี่ยรวม

อันดับ
ที่

ดานบรรยากาศในชั้นเรียน

  ⎯x 4.29 4.40 4.29 4.40 4.40 4.31 4.44 4.36 4.3611. สงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น

s.d. 0.69 0.75 0.82 0.81 0.75 0.79 0.72 0.80 0.76

1

  ⎯x 3.98 3.76 3.78 3.87 3.93 3.98 3.80 3.87 3.8712. นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน

s.d. 0.97 0.98 1.11 1.12 0.81 0.89 0.69 0.69 0.92

3

  ⎯x 3.64 3.89 3.51 3.62 3.60 3.33 3.56 3.58 3.5913. นักเรียนอยากแสดงความคิดเห็น

s.d. 0.93 0.96 0.99 1.01 1.03 0.98 0.97 0.94 0.98

5

  ⎯x 4.16 4.13 4.31 4.07 3.84 3.87 3.98 4.02 4.0514. ครูมีความเปนกันเอง ดูแลเอาใจใส

s.d. 1.04 0.99 0.76 0.81 1.02 0.89 0.87 0.89 0.92

2

  ⎯x 4.02 3.53 3.77 4.00 3.87 3.80 3.76 3.84 3.8215. บรรยากาศในการเรียนทําใหนักเรียนอยากเรียนหรืออยากเขา
รวมกิจกรรม s.d. 1.01 0.99 0.83 0.90 0.84 0.97 1.05 0.98 0.95

4

  ⎯x 4.02 3.94 3.93 3.99 3.93 3.86 3.91 3.93 3.94สรุปดานบรรยากาศในชั้นเรียน

s.d. 0.93 0.93 0.90 0.93 0.89 0.90 0.86 0.86 0.90

1
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ตารางที่  17 (ตอ)
บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8ขอ
เทคนิค STAD TPS STAD RRB JSW TGT TGT JSW

คาระดับ
เฉลี่ยรวม

อันดับ
ที่

ดานประโยชนที่ไดรับ

  ⎯x 3.96 3.87 4.00 4.09 4.11 4.20 4.09 4.11 4.0516. ชวยทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง

s.d. 1.13 1.08 0.88 0.90 0.88 0.89 0.95 0.91 0.95

1

  ⎯x 3.89 3.93 3.98 3.98 3.84 3.93 3.80 3.87 3.9017. ชวยใหนักเรียนรักและสนใจการอาน

s.d. 0.88 0.75 0.75 0.89 0.80 0.75 0.76 0.84 0.80

3

  ⎯x 4.04 4.02 3.98 4.04 3.76 4.13 4.02 3.87 3.9818. ชวยทําใหนักเรียนรักและสนใจการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

s.d. 0.67 0.97 0.78 0.90 0.91 0.89 0.87 0.94 0.87

2

  ⎯x 4.00 3.82 3.89 3.89 3.51 3.76 3.62 3.73 3.7819. ชวยทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคที่ตางไปจากเดิม

s.d. 1.11 1.01 0.96 0.98 1.10 0.91 0.91 0.84 0.98

4

  ⎯x 4.07 3.64 3.71 3.82 3.71 3.82 3.67 3.73 3.7720. ทําใหนักเรียนมีความรักและสามัคคีในหมูเพื่อน

s.d. 1.01 1.07 1.10 1.01 1.18 1.05 1.26 0.94 1.08

5

  ⎯x 3.99 3.86 3.91 3.96 3.79 3.97 3.84 3.86 3.90สรุปดานประโยชนที่ไดรับ

s.d. 0.96 0.97 0.89 0.94 0.97 0.90 0.95 0.89 0.94

2

  ⎯x 3.84 3.81 3.80 3.90 3.86 3.89 3.84 3.89 3.85สรุปรวมทั้งหมด
s.d. 1.05 1.00 0.98 0.98 0.98 0.94 0.96 0.90 0.95

อันดับที่ 4 5 6 1 3 2 4 2
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จากตารางที่  17  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการสอนอานโดย
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  โดยคาระดับเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.85 ,  s.d. = 0.95) 
จึงสรุปไดวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับบท
เรียนที่ไดคาระดับเฉลี่ยสูงสุด คือ  บทที่  4  เร่ือง Tornado  Tony ซึ่งสอนโดยใชเทคนิค  
Roundrobin (⎯x =  3.90, s.d. = 0.98)  ซึ่งจะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอ
การสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  สวนบทเรียนที่ไดคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือ บทที่  3 เร่ือง 
The Troublesome  Boar  โดยใชเทคนิคการสอน แบบ STAD (⎯x = 3.80, s.d. = 0.98) ซึ่ง     
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมืออยูในระดับดีเชนกัน

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือในแตละบท มีดังตอไปนี้

บทที่ 1 เรื่อง The Three Pigs ซึ่งใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  
Achievement  Division  หรือ  STAD) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x = 
3.84,  s.d. = 1.05) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 1 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 4.02,  s.d.  =  0.93) ดาน
ประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.99,  s.d.  = 0.96) ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม(⎯x =  3.82,  s.d.  
= 0.99)  ดานเนื้อหาบทอาน (⎯x = 3.54,  s.d.  = 1.15)

บทที่ 2 เร่ือง The Lion And The Rabbit ซึ่งใชเทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–Pairs-
Share) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.81,  s.d.  =  1.00) ซึ่งหมายถึง 
ในบทที่ 2 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  
ดังนี้ ดานบรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 3.94,  s.d.  =  0.93) ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.86,  
s.d.  = 0.97) ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (⎯x = 3.80 ,  s.d.  = 0.96) ดานเนื้อหาบทอาน
(⎯x = 3.65,  s.d.  = 1.02)

บทที่ 3  เร่ือง The Troublesome boar ซึ่งใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์ (Student  
Team Achievement Division หรือ STAD) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x 
=  3.80,  s.d.  =  0.98) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 3 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานได   
คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 3.93,  s.d.  =  0.90) 
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ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.91,  s.d.  = 0.89) ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (⎯x = 
3.79,  s.d.  = 0.97) ดานเนื้อหาบทอาน (⎯x = 3.55,  s.d.  = 0.99)

บทที่ 4  เร่ือง Tornado Tony ซึ่งใชเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin) พบวา     
นักเรียนมีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.90,  s.d.  =  0.98) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 4     
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดาน
บรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 3.99,  s.d.  =  0.93) ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.96,  s.d.  = 
0.94) ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (⎯x = 3.89 ,  s.d.  = 0.92) ดานเนื้อหาบทอาน (⎯x = 
3.77,  s.d.  = 0.90)

บทที่ 5  เร่ือง Water ซึ่งใชเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) พบวา นักเรียนมีทักษะ
อยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.86,  s.d.  =  0.98) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 5 นักเรียนมีความคิด
เห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ (⎯x = 3.95 ,  s.d.  = 0.97) ดานบรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 3.93,  s.d.  =  0.83) 
ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.79,  s.d.  = 0.97) ดานเนื้อหาบทอาน (⎯x = 3.76,  s.d.  = 1.02)

บทที่ 6  เร่ือง Teeth ซึ่งใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games 
Tournament หรือ TGT) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.89,  s.d.  =  
0.94) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 6 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.97,  s.d.  = 0.90) โดยดานเนื้อหาบทอาน
(⎯x = 3.86,  s.d.  = 0.93) มีคาระดับเฉลี่ยเทากับดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (⎯x = 3.86 
,  s.d.  = 0.94) และดานบรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 3.86,  s.d.  =  0.90)

บทที่ 7  เร่ือง The Barbapapas’ Boat ซึ่งใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  
(Team Games Tournament หรือ TGT) พบวา นักเรียนมีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  
3.84,  s.d.  =  0.96) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 7 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคา
เฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบรรยากาศในชั้นเรียน (⎯x = 3.91,  s.d.  = 0.86) 
ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.84,  s.d.  = 0.95) ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (⎯x = 
3.81,  s.d.  = 1.00) ดานเนื้อหาบทอาน (⎯x = 3.80,  s.d.  = 0.94)
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บทที่ 8  เร่ือง The Red Hen ซึ่งใชเทคนิคการตอชิ้นสวน 2 (Jigsaw II) พบวา นักเรียน
มีทักษะอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.89,  s.d.  =  0.90) ซึ่งหมายถึง ในบทที่ 8 นักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดี โดยในแตละดานไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบรรยากาศใน
ชั้นเรียน (⎯x = 3.93,  s.d.  =  0.86) มีคาเฉลี่ยเทากับดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (⎯x = 
3.93 ,  s.d.  = 0.92) ดานประโยชนที่ไดรับ (⎯x =  3.86,  s.d.  = 0.89) ดานเนื้อหาบทอาน  (⎯x 
= 3.83,  s.d.  = 0.90)

จากตารางที่ 17 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนในอานเนื้อหาบทอาน ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ดานบรรยากาศในชั้นเรียนและ
ดานประโยชนที่ไดรับ ผลการวิเคราะหปรากฏวา  ดานที่ไดรับคาระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ดาน
บรรยากาศในชั้นเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี  (⎯x =  3.94, s.d. = 0.90) สวนดานที่มีคา
ระดับความคิดเห็นต่ําสุดคือ  ดานเนื้อหาบทอาน  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีเชนกัน (⎯x = 
3.72, s.d. = 1.00)

จากตารางที่  17  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานโดยจัด
การเรียนรูแบบรวมมือ  สรุปไดดังนี้

1. ดานเนื้อหาบทอาน  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี  (⎯x = 3.72, s.d. = 1.00)  
โดยในแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  ขอที่ 4 นิทานที่อานเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน  (⎯x = 3.85, s.d = 1.03)  ขอที่  5 ไดขอคิดจากนิทานที่อาน (⎯x = 3.80, s.d. 
= 1.04)  ขอที่  2  เวลาที่ใหเหมาะสมกับนิทานที่อาน  (⎯x = 3.76, s.d. = 0.91)  ขอที่ 1 นิทานที่
อานมีความยากงายเหมาะสม  (⎯x = 3.67, s.d. = 0.99)  ขอที่  3  นิทานที่ใหอานมีความยาว
เหมาะสม (⎯x = 3.52, s.d. = 1.02)

2. ดานกิจกรรมเรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดี  (⎯x 
=  3.86, s.d. = 0.97)  โดยในแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังตอไปนี้  
ขอที่ 6 นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียน (⎯x = 4.01, s.d. = 0.98) ขอที่ 10 กิจกรรม
ที่ใหทํามีความนาสนใจและทําใหนักเรียนอยากทํากิจกรรมตอไป  (⎯x = 3.95, s.d. = 1.04)  สวน
ขอที่ลําดับตอไปนี้มีขอที่ไดคาระดับเฉลี่ยเทากัน  2  ขอ  คือ  ขอที่  7  นักเรียนสามารถเขาใจ    
เนื้อหาของนิทานไดมากขึ้น   (⎯x = 3.80, s.d. = 0.92)  และขอที่  8  นักเรียนคิดวากิจกรรมที่ทํา
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เหมาะสมกับนิทานที่อาน  (⎯x = 3.80, s.d. = 0.89)  สวนขอที่คาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ขอที่  9  
ระยะเวลาที่ครูใหทํากิจกรรมแตละครั้งพอเหมาะ  (⎯x = 3.73, s.d. =  0.99)

3. ดานบรรยากาศในชั้นเรียน พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี  (⎯x = 3.94, s.d. = 
0.90)  โดยในแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  ขอที่  11  สงเสริมให  
นักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน (⎯x = 4.36, s.d. = 0.76)  ขอที่  14  ครูมีความเปนกันเอง  ดู
แลเอาใจใส  (⎯x = 4.05, s.d. = 0.92)  ขอที่  12  นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกับ
การเรียน   (⎯x = 3.87, s.d. = 0.92)  ขอที่  15  บรรยากาศในการเรียนทําใหนักเรียนอยากเรียน
เขารวมกิจกรรม (⎯x = 3.82, s.d. = 0.95)  ขอที่  13  นักเรียนอยากแสดงความคิดเห็น (⎯x =  
3.59,  s.d. = 0.98)

4. ดานประโยชนที่ไดรับ  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี  (⎯x =  3.90, s.d. = 
0.94)  โดยในแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  ขอที่  16 ชวยทําให  
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  (⎯x = 4.05 , s.d. = 0.95)  ขอที่  18  ชวยทําใหนักเรียนรักและ
สนใจการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น (⎯x = 3.98, s.d. = 0.87)  ขอที่ 17  ชวยใหนักเรียนรักและ
สนใจการอาน (⎯x = 3.90, s.d. = 0.80)  ขอที่ 19  ชวยทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคที่
ตางไปจากเดิม (⎯x = 3.78, s.d. = 0.98)  ขอที่ 20  ชวยทําใหนักเรียนมีความรักและสามัคคีใน
หมูเพื่อน (⎯x = 3.77, s.d. = 1.08)

ดังนั้น  จากผลการวิเคราะหตารางที่ 17  แสดงใหเห็นวา โดยภาพรวมแลวนักเรียนมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยซึ่งหมายความวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการสอน
อานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3
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บทท่ี 5
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง  “การศึกษาพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคมและความ
คิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตางกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี”  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Pre-experiment  
Research) มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษ  โดยจัดการเรียน
รูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางการอานภาษา
อังกฤษอยูในระดบัเกง ปานกลางและออน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมที่ปรา
กฎในหองเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีที่เรียนการอานภาษาอังกฤษ
โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถม-ศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี   ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
มีกลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนดรุณา
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  โดยการสุมหองเรียน 1 หอง  ดวยวิธีการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยาง 45 
คน  จากประชากรจํานวน 7 หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  339   คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ
1. แผนการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  จํานวน  8  แผนการสอน  แผนการ

สอนละ  3  คาบ  รวมทั้งสิ้น  24  คาบเรียน  โดยสรางจากนิทานที่ผานการคัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญ  
ซ่ึงมีความยากงายพอเหมาะกับระดับการศึกษาของผูเรียน   และมีเนื้อหาที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม  
โดยยึดแนวการอานและแนวการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย เทคนิคการตอช้ินสวน 2 (Jigsaw II) 
เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD) เทคนิคการ
แขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT) เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think–
Pairs-Share) และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)   โดยอิงสาระการเรียนรู  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ซ่ึงไดผานการทดลอง
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ

2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กอน
และหลังเรียนจํานวนทั้งสิ้น  2  ฉบับๆ ละ  40 ขอ  เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการอานภาษา
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อังกฤษ  โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนขอ
สอบแบบถูก/ผิด  (True  or  False) และแบบปรนัย  (Multiple  Choices)  จํานวนฉบับละ 40 ขอ  ขอ
ละ 1 คะแนน  รวมทั้งสิ้นฉบับละ 40 คะแนน  ซ่ึงทั้ง 2 ฉบับเปนแบบทดสอบคูขนานที่ใชคําถามใน
ลักษณะเดียวกันทั้งสองฉบับ ใชเวลาในการทดสอบฉบับละ  1  คาบเรียน  ซ่ึงขอสอบกอนเรียนมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.71 และขอสอบหลังเรียนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73

3. แบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ    โดยแบงเปนดานรวม
ทั้งหมด  4  ดานคือ  ดานความรวมมือในการทํางาน  ดานความเปนผูนําและผูตามดานการสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุม  และดานการเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย  
ดานละ 50 ขอ  รวมทั้งหมด 20 ขอ  ซ่ึงเปนแบบประเมินคา  5 ระดับ  แบบประเมินทักษะทางสังคม
นี้ไดนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  5  ทาน  และไดทดลองใช  เพื่อวิเคราะหหา
คาความเชื่อมั่น  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α  Coefficient ) ของครอนบาค  (Cronbach)  ซ่ึง
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอาน    โดยจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ  โดยแบงเปนดาน รวมทั้งหมด 4 ดาน  คือ  ดานเนื้อหาบทอาน  ดานกิจกรรมเรียนรูแบบ
รวมมือ  ดานบรรยากาศในชั้นเรียน  และดานประโยชนที่ไดรับดานละ  5  ขอ  รวมทั้งหมด 20 ขอ  
ซ่ึงเปนแบบประมาณคา  5  ระดับ  ซ่ึงแบบสัมภาษณความคิดเห็นนี้ไดนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  5  ทาน  และไดทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α  Coefficient )  ของครอนบาค  (Cronbach)  ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.99

การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขั้นทดสอบกอนเรียน  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษา

อังกฤษกอนเรียน (Pretest)  จํานวนทั้งหมด  40  ขอ  ใชเวลาทําแบบทดสอบ  1  คาบเรียน
2. นําผลการสอบกอนเรียน มาจัดกลุมโดยแบงเปนกลุมผูเชี่ยวชาญยอยโดยคละ    นัก

เรียนในแตละกลุมยอยใหมีความสามารถคละกัน
3. ปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัด    กิจ

กรรม และการใหคะแนน เปนเวลา 1 คาบเรียน
4. ดําเนินการสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําขึ้นจํานวน 8 แผนการสอนๆละ 

3 คาบเรียน สอนสัปดาหละ 2 แผนการสอน หรือ 6 คาบเรียน เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2547 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายนถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยผูวิจัยเปนผู
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ดําเนินการสอนและบันทึกแบบประเมินทักษะทางสังคมในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม และหลังจบ
การเรียนแตละแผนการสอน นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเปนรายบุคคล

5. ขั้นทดสอบหลังเรียน เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการสอนจนจบเนื้อหาทั้งหมด นักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 40 ขอ   

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สรุปผลไดดังนี้

1. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนกลุม
เกง  ปานกลาง  ออน พบวาผลการวิเคราะหดังตอไปนี้

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษา
อังกฤษกอนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน 
(Posttest) พบวา คะแนนความสามารถทางการอานของกลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้นหลังจากเรียนการ
สอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ คาผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนสูงสุดเทากับ 
27 คะแนน และต่ําสุดมีคาเทากับ 6 คะแนน โดยที่คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 15.45 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.48 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 31.58 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.39 คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยระหวางเรียนของกลุมตัวอยางมีคะแนนสูง
ขึ้น โดยที่คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยครั้งที่ 1 เทากับ 5.09 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา
กับ 1.40 คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยครั้งที่ 2 เทากับ 6.78 คะแนน สวนเบี่ยงเบน      มาตรฐาน
เทากับ 0.97 คาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบยอยคร้ังที่ 1 เทากับ 9.11 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.68

นักเรียนกลุมออนมีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถกอนเรียนเทากับ 11.08 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.71 หลังการเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  32.00 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.61 และคาความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนหรือ
คะแนนพัฒนาการเทากับ  20.92 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  4.44  นักเรียนกลุมปาน
กลางมีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถกอนเรียนเทากับ  16.70 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
1.79 หลังการเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  31.30 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.52 
และคาความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนหรือคะแนนพัฒนาการเทากับ  14.59 
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.60 นักเรียนกลุมเกงมีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถกอน
เรียนเทากับ  20.40 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.55 หลังการเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทา
กับ  32.00 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.67 และคาความแตกตางระหวางคะแนนกอน
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เรียนและหลังเรียนหรือคะแนนพัฒนาการเทากับ  11.60 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
3.36

พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน
โดยที่มีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ สูง  กลาง  ต่ํา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  (Sig.=0.000 < 0.05) ซ่ึงพบวานักเรียนกลุมเกงมีคะแนนพัฒนาการ (⎯x =11.60) ไม
แตกตางกับนักเรียนกลุมปานกลาง (⎯x =14.59) สวนนักเรียนกลุมออนมีพัฒนาการทางการอานที่
สูงกวา(⎯x =20.92) ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับเกง ปานกลางและออน มี
พัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษทางการอานแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1

2.  ผลการวิเคราะหทักษะทางสังคมพบวา นักเรียนมีทักษะทางสังคมคาระดับเฉลี่ยรวม
อยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด (⎯x  = 4.67, s.d. = 0.82)  ซ่ึงหมายถึงนักเรียนมีทกัษะทางสังคมอยูใน
ระดับดีที่สุด  สําหรับบทเรียนที่ไดรับคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  บทที่  8  เร่ือง  The  Red  Hen  โดยใช
เทคนิคการตอช้ินสวน 2  Jigsaw  2  (⎯x  =  4.95  ,  s.d. = 0.06)  จะเห็นไดวานักเรียนมีทักษะทาง
สังคมอยูในระดับดีมาก  สวนบทเรียนที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  บทที่  1  เร่ือง  The  Three  Pigs  
โดยใชเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์ Student  Team  Achievement  Division  หรือ  STAD  (⎯x =  
4.28  ,  s.d.  =  0.67)  จะเห็นไดวานักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับดี

    การศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนทางดานความรวมมือในการทํางาน  ดาน
ความเปนผูนําและผูตาม  ดานความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม  และดานการเปนสมาชิกใน
กลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย  จากผลการวิเคราะหพบวาดานที่มีทักษะทางสังคม
สูงสุดคือ   ดานการเปนสมาชิกในกลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย ซ่ึงนักเรียนมี
ทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด ซ่ึงหมายถึง มีทักษะทางสังคมดานการเปนสมาชิกใน
กลุมมุงพัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยในระดับดีที่สุด  (⎯x =  4.98  ,  s.d.  =  0.13)  และ
ดานที่มีทักษะทางสังคมต่ําสุด  คือ  ดานความเปนผูนําและผูตาม  (⎯x =  4.40  ,  s.d.  =  0.59)  จะ
เห็นไดวา  นักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติมาก ซ่ึงหมายถึง มีทักษะทางสังคมดาน
ความเปนผูนําและผูตามในระดับดี

   โดยภาพรวมนักเรียนมีทักษะทางสังคมอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด ซ่ึงหมายถึง 
นักเรียนมีทักษะทางสังคมในระดับมากที่สุด ซ่ึงเปนตามสมมติฐานขอที่  2
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3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการสอนอานโดย
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  โดยคาระดับเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (⎯x =  3.85 ,  s.d. = 0.95) จึง
สรุปไดวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับบท
เรียนที่ไดคาระดับเฉลี่ยสูงสุด คือ  บทที่  4  เร่ือง Tornado  Tony ซ่ึงสอนโดยใชเทคนิค  
Roundrobin (⎯x =  3.90, s.d. = 0.98)  ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอการ
สอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  สวนบทเรียนที่ไดคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือ บทที่  3 เร่ือง The 
Troublesome  Boar  โดยใชเทคนิคการสอน แบบ STAD (⎯x = 3.80, s.d. = 0.98) ซ่ึงนักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดีตอการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมืออยูในระดับดีเชนกัน

การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในอาน
เนื้อหาบทอาน ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ดานบรรยากาศในชั้นเรียนและดานประโยชนที่
ไดรับ ผลการวิเคราะหปรากฏวา  ดานที่ไดรับคาระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ดานบรรยากาศในชั้น
เรียน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี  (⎯x =  3.94, s.d. = 0.90) สวนดานที่มีคาระดับความคิดเห็นต่ําสุด
คือ  ดานเนื้อหาบทอาน  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีเชนกัน (⎯x = 3.72, s.d. = 1.00)

โดยภาพรวมแลวนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยซ่ึงหมายความวานักเรียน
มีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการสอนอานโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 3

การอภิปราย
จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.  จากผลการวิจัยขอที่ 1   ที่พบวา  นักเรียนกลุมเกงมีคะแนนพัฒนาการ ( x =11.60 

คะแนน) ไมแตกตางกับนักเรียนกลุมปานกลาง (x =14.59 คะแนน) สวนนักเรียนกลุมออนมี
พัฒนาการทางการอานที่สูงกวา ( x =20.92 คะแนน) กลาวคือ พัฒนาการทางการอานโดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในกลุมสูง, ปาน
กลางและออน มีพัฒนาการทางการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน โดยนักเรียนกลุมออนมีพัฒนาการ
ทางการอานสูงกวานักเรียนกลุมเกงและกลุมปานกลาง กลุมเกงและกลุมปานกลางมีพัฒนาการที่ไม
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เพค (Peck  1991)  ไดศึกษาเรื่อง “ผลของวิธีการเรียน
แบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสะกดคําของนักเรียนระดับประถมศึกษา” การวิจัยคร้ังนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถในการสะกดคําตางกัน (สูง , กลาง , ต่ํา) กลุมตัวอยางคือนักเรียน
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ระดับปกระถมศึกษาปที่ 3 – 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนสะกดคําโดยใชวิธีการเรียนแบบรวม
มือแบบ  STAD  มีผลสัมฤทธิ์การสะกดคําสูงเทากันเมื่อเรียนสะกดคําเปนกลุม  นักเรียนระดับผล
สัมฤทธิ์สูง , กลาง , ต่ํา  มีผลสัมฤทธ์ิการสะกดคําดีขึ้น เมื่อใชวิธีการเรียนสะกดคําเปนกลุม  นัก
เรียนระดับผลสัมฤทธิ์ต่ํามีผลสัมฤทธิ์การสะกดคําตางจากนักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์สูงและปาน
กลาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใชการเรียนแบบรวมมือเปนกลุมในการสอนสะกดคํามีประสิทธิภาพ
ในการชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําของนักเรียนทุกระดับความสามารถใหสูงขึ้น นอกจากนี้
เรวัต กาวีตะ (2531:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการตอช้ินสวนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นของนัก
เรียนกลุมที่เรียนโดยใชเทคนิคการตอช้ินสวนเพิ่มขึ้น สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 นักเรียนกลุมเกง ปานกลาง ออน เมื่อเรียนโดยใชเทคนิคการ
ตอช้ินสวนแลวมีผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมออนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานที่เพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียน
กลุมเกง ปานกลาง สวนนักเรียนกลุมเกงกับกลุมปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ในการอานที่เพิ่มขึ้นไมแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนนักเรียนกลุมเกงและปานกลางของกลุมที่เรียน
โดยใชเทคนิคการตอช้ินสวนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันกับนักเรียนทุกกลุมของกลุมที่
เรียนโดยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับวรพรรณ สิทธิเลิศ  (2537 : 71-72 
) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการเรียนโดยวิธีซี ไอ อาร ซี  ที่มีตอการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ  
และความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2537  ปรากฏผลวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อ
ความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยใชวิธี
การตามคูมือครู  นักเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียนกลุมเกงและปานกลางที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุตอไปนี้

1.1 วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ    เปนวิธีการเรียนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็กๆ  โดยที่สมาชิกในกลุมแตละคนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูทั้งสมาชิกที่มีระดับความ
สามารถพื้นฐานทั้งเกง  ปานกลาง และออน  รวมทั้งการทํางานรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
แบงเปนซึ่งกันและกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รวมทั้งเปนกําลังใจแกกันและกัน  โดยท่ีสมาชิกแต
ละคนจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองพรอมๆ กับดูแลการเรียนรูเพื่อนสมาชิกทุกๆ คน
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ในกลุม  โดยท่ีนักเรียนเกงตองคอยชวยเหลือหรือสอนนักเรียนที่เรียนออนโดยการอธิบายบทเรียน
ใหนักเรียนออนไดเขาใจ เพื่อความสําเร็จของกลุม ซ่ึงสอดคลองกับที่สุพล  วังสินธ  (2543 : 9-13)  
กลาวไววา  ความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของทุกคน  ผูเรียนที่มี
คุณลักษณะแตกตางกันอยูในกลุมเดียวกัน  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตน
มาเสริมสรางความสําเร็จของกลุม  ดังนั้นความสําเร็จของกลุมจึงตองขึ้นอยูความสามารถของทุก
คนในกลุม นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหผานกิจกรรมไป เพ็ชรชาย  
โชคประเสริฐ  (2524 : 108)  กลาววาการที่นักเรียนมีโอกาสไดทํางานรวมกันจะทําใหเกิดการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น  และการที่เด็กเกงไดชวยเหลือเพื่อนที่เรียนชา  ทําใหตัวเด็กเกงเองก็ไดเพิ่ม
ความเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้นไดลึกซึ้งกวาเดิมเพราะไดอธิบายใหเพื่อนในกลุม  
โดยนักเรียนที่เรียนออนจะไดรับการฝกฝนและใหแนวทางจากผูเรียนที่เรียนเกงทําใหมีความเขาใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้น  ฮิลการด  (Higard  1967 :  328)  กลาววา  การที่นักเรียนไดเรียนรูเปนกลุมจะ
สามารถใชพลังกลุมซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการเรียนรูโดยที่นักเรียนเกงจะเปนผูชวยเหลือนัก
เรียนออนภายในกลุมของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม ซ่ึงสอดคลองกับอามัดไญนี ดาโอะ ที่ทําการ
วิจัยผลของการเรียนแบบรวมมือตอสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติของ (2541) นัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส พบวา การเรียนแบบรวมมือ
นั้น นักเรียนในแตละกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน มีทั้งนักเรียนเกง ปานกลางและออน ใน
การทํากิจกรรมตางๆนั้น นักเรียนจะชวยเหลือกันและกัน เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน กลุมที่มีสมาชิกที่ความสามารถแตกตางกันแบบนี้ ทําใหนักเรียนเกงมีความเขาใจในบทเรียน
มากขึ้น เพราะตองศึกษาเนื้อหามากขึ้น เพราะตองศึกษาเนื้อหาใหเขาใจเพื่ออธิบายใหเพื่อนฟง และ
จะทําใหนักเรียนที่เรียนออนมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนกลัวที่จะพูดหรือซักถาม
ปญหาที่ตนเองไมเขาใจ เพื่อนชวยอธิบายจนเขาใจโดยไมตองอาย ซ่ึงจะชวยลดความวิตกกังวลใน
การถามครูได

ซ่ึงนอกจากนี้สลาวิน (Slavin 1983 : 20) ไดย้ําใหเห็นวาการเรียนรูแบบรวมมือจะชวยให
นักเรียนมีพัฒนาการในดานความสัมพันธกับบุคลอื่นในทางที่ดี กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือจะ
ทําใหลดความรูสึกเหลื่อมลํ้าทางดานความสามารถ เพศ สังคม เศรษฐกิจและอื่นๆลง แตจะมีความรู
สึกกระตือรือรนในการชวยเหลือ การรวมมือกันเขามาแทนที่ ศรีวิตรา รักพุดซา (2547:100-101) ได
ทําการศึกษาคนควาการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเรียนรูแบบรวมมือ
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทักษะการอานเฉลี่ยอยูในเกณฑดี 
คิดเปนรอยละ 71.18 และคะแนนจากการตรวจแบบฝกทักษะแตละแผนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 77.22 โดยในวงจรปฏิบัติการที่ 4 พบวา นักเรียนแสดงบทบาทรวมมือ
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กันชัดเจนมากที่สุด เขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง โดยนักเรียนเกงจะชวยเหลือเพื่อนสมาชิก
ในกลุม นักเรียนปานกลางและออนมีความกระตือรือรนและตั้งใจเรียน ปรึกษาหารือและตั้งใจเรียน
และชวยเหลือกันเปนอยางดี นอกจากนี้นักเรียนออนกลาที่จะถามและแสดงความคิดเห็นสงผลให
นักเรียนมีความสุขการเรียนและคะแนนพัฒนาการทักษะการอานสูง ศูนยบริการขอมูลงานวิจัยเอ เอ
ส ซี ดี (ASCD Research Information Service quoted in Hilke 1990 : 27-28) กลาววาการเรียนรู
แบบรวมมือมีจุดมุงหมายเพื่อลดปญหาการแยกตัวและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในหองเรียนที่มีการแขง
ขันและเพิ่มระดับความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและการทํางานรวมกับนักเรียนคนอื่น 
เปล่ียนสิ่งแวดลอมที่มีแตการแขงขันดวยบรรยากาศที่ทําใหนักเรียนรูสึกวาตนเองก็ประสบความ
สําเร็จได เมื่อพวกเขาประสบความสําเร็จ พวกเขาจะรูสึกมั่นใจในความสามารถทางวิชาการของตน 
ซ่ึงตรงกับ คาแกน (Kagan 1990 : 3:6 - 3:7) ที่กลาวถึงการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนและการลด
ความวิตกกังวลวา ในการเรียนแบบรวมมือนั้น เนื้อหามักจะเอื้อใหนักเรียนพูดคุยกับคู ทีมหรือกลุม
ยอย สมาชิกในทีมจะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ และมีความหวังวาทุกคนในทีมจะทํางานไดดี 
ถามีการตรวจสอบจะเปนกระบวนการอภิปรายมิใชกระบวนการประเมินผล จอหนสัน , จอหนสัน  
และโฮลูเบค  (Johnson, Johnson  & Holubec  1993 : 1:5)  กลาววา ประสบการณเรียนรูแบบรวมมือ
นั้นนักเรียนจะทํางานรวมกันเปนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งกันและกัน สนับสนุนการมีสัม
พันธภาพอันดีและการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางนักเรียน ซ่ึงบัญชา อ๋ึงสกุล (2541 : 64) กลาวถึง
ความสามารถทางการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองสรางแรงจูงใจภายในทางดานอารมณ
ซ่ึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการเรียน โดยเฉพาะผูเรียนจะตองไดรับการยอมรับและการเรียนที่ไดผล
สมประสงค ความตองการที่จะเรียนใหไดสําเร็จซึ่งประกอบดวยความตองการแสวงหาความรู 
ความตองการใหตนเองสูงหรือเดนขึ้น      วรพรรณ สิทธิเลิศ  (2537 : 73) การที่นักเรียนกลุมออน
ไดรับความชวยเหลือจากนักเรียนที่เรียนเกงในดานการเรียนยอมทําใหนักเรียนเรียนออนไดพัฒนา
ทักษะตางๆในการจับใจความสําคัญ เนื้อหาสวนไหนจุดใดที่มีความสําคัญควรแกการเนนย้ําและ
สรุปใจความสําคัญตอการอานเพื่อความเขาใจ ซ่ึงอาจจะกลาวไดวานักเรียนกลุมที่เรียนออนเมื่อได
เรียนกับนักเรียนที่เรียนเกงทําใหไดพัฒนาทักษะตางๆที่จําเปนตองใชในการเรียน ซ่ึงการพัฒนา
ทักษะดังกลาวประกอบดวยความเอื้ออาทรที่ไดรับจากนักเรียนที่เรียนเกงกวา จึงมีสวนชวยใหนัก
เรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํามีผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจเพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียนที่
มีความสามารถในการอานสูง

 1.2  ระยะเวลาในการทดลอง  มีระยะเวลาถึง  24  ช่ัวโมง โดยแบงเปนแผนการสอนละ 
3 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 8 แผนการสอน ใชระยะเวลาสอนสัปดาหละ 3 แผนการสอนหรือ 9 ช่ัวโมง 
เปนเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห  ซ่ึงเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะทําใหนักเรียนรูจักการเรียนรูและปรับตัว
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ใหเขากับกลุมผูเชี่ยวชาญที่ครูจัดใหและวิธีการเรียนรูแบบรวมมือที่ครูจัด  ซ่ึงเปนวิธีการเรียนแบบ
ใหมที่นักเรียนไมคุนเคยมากอน ซ่ึงสอดคลองกับสลาวิน (1990:17) กลาววา ระยะเวลาการศึกษา
ควรจะจัดอยางนอย 4 สัปดาห หรือ 20 ช่ัวโมง ในชวงแรกของการทดลองเห็นไดวานักเรียนจะยัง
ไมใหความรวมมือและไมสนใจเทาที่ควรดังจะเห็นไดจากแบบประเมินทักษะทางสังคมโดยจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ ในบทเรียนที่ 1 มีคาระดับเฉลี่ยอยูในลําดับต่ําสุดของทั้งหมด 8 บทเรียน  (⎯x = 
4.26, s.d. = 0.67)  และในบทเรียนที่  2  มีคาระดับเฉลี่ยอยูที่ 4.33 คะแนน  (s.d. = 0.44 )  บทเรียนที่  
3  มีคาระดับเฉลี่ยคือ  4.60 คะแนน  (s.d. = 0.35 )  บทที่  4  มีคาระดับเฉลี่ยคือ 4.72  คะแนน  (s.d.  
= 0.18)  บทที่  5  มีคาระดับเฉลี่ยคือ 4.75 คะแนน  (s.d. =0.19 )  บทที่ 6  มีคาระดับเฉลี่ยคือ  4.84 
คะแนน  (s.d.  = 0.11) บทที่  7  มีคาระดับเฉลี่ยคือ 4.92 คะแนน (s.d.  = 0.07 )  และบทที่  8  มีคา
ระดับเฉลี่ยคือ 4.95 คะแนน  (s.d. = 0.06)  จะเห็นไดวาคาระดับเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อนักเรียนผาน
การเรียนมากบท  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของจงกลณี  อุปพงษ  ที่พบวา  เมื่อนักเรียนมาทํางาน
รวมกันในระยะแรกนักเรียนยังไมคุนเคยกันเทาที่ควร  สังเกตไดจากการที่นักเรียนบางคนมาแจง
ความจํานงควาตองการเปลี่ยนกลุมเพราะไมรูจักเพื่อนในทีม  บางวาในกลุมของตนมีแตนักเรียน
ชายทําอะไรก็ไมสะดวก  บางก็ตองการไปอยูกลุมเดียวกับเพื่อนที่สนิทกัน  เปนตน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้
ตองใหเวลาสักระยะหนึ่งในการเรียนรูและปรับตัว  ทําความคุนเคยกับเพื่อนในทีมเพราะฉะนั้น
ระยะเวลา  6  สัปดาห  (12  คาบ)  ในการศึกษานี้จึงอาจเปนระยะเวลาที่ไมนานพอสําหรับผูเรียน
จากตางหองและตองมาทํางานรวมกันเปนทีมที่จะสรรคสรางผลงานใหเห็นผลดีเลิศ  นอกจากนี้
สลาวิน  (Slavin  1978 :47 – 48)  ยังกลาววาในการเรียนแบบสหการโดยวิธี  STAD  นั้นการใชเวลา
ในการทดลองเปนเรื่องสําคัญและมีผลอยางมากในการทดลอง  การทดลองที่ใชเวลายาวนานจะทํา
ใหนักเรียนในกลุมซึ่งประกอบดวยนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เนื้อหาสาระ  ขอมูลซ่ึงกันและกันในขณะเรียน  มีการแสดงออกถึงความสามารถที่ดี  มีความสุขใน
การปรับตัวที่ดีขึ้น  มีการปฎิสัมพันธระหวางบุคคลไดดีขึ้น เมื่อเร่ิมมีความสนิทสนมคุนเคยแลว

2.  จากผลการวิจัยขอที่  2  ที่พบวา  ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่เรียนการอานภาษา
อังกฤษโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  มีคาระดับเฉลี่ยรวมอยูในระดับสูง  กลาวคือ  นักเรียนมี
ทักษะสังคมอยูในระดับดี  มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.67 คะแนน (s.d. = 0.82)  ซ่ึงสามารถอภิปรายได
ดังนี้

สุพล  วังสินธ  (2543 : 9-13) กลาววาจากรูปแบบการสอนอานที่จัดการเรียนรูแบบรวม
มือนี้  ทําใหนักเรียนมีทักษะทางสังคมซึ่งประกอบดวยดานความรวมมือในการทํางาน  ความเปนผู
นําและเปนผูตามความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม  และการเปนสมาชิกในกลุมมุง
พัฒนาการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยนั้น อยูในระดับดี  เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบรวมแรง
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รวมใจ  (รวมมือ)  เปนรูปแบบการสอนที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานสติปญญา  (intellectal)  และ
สังคม  (Social)  ทั้งนี้เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม  (Human  is  Social  Animal)  ที่จะตองมีความ
สัมพันธอันดีระหวางตนเองกับผูอ่ืน  ซ่ึงสามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมแรง
รวมใจ  เชน  การเลาเรื่องรอบวง  (Roundrobin)  มุมสนทนา  (Corners)  คูตรวจสอบ  (Pair  Check)  
ปริศนาความคิด  (Jigsaw)  คูคิด  (Think – pair  Share)  การรวมมือและการแขงขัน  (The  Games  
Tournament  :  TGT)  รวมกันคิด  (Numbered Heads  Together  :  NHT)  เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดของสุรศักดิ์  หลาบมาลา  (2531 : 5)  อางถึงใน  อภิญญา  สิงหสมบัติ  2545  :  121)  ได
กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือในขอ  6  ที่วา  ทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม  มี
เพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการทํางานกลุมหรือเปนทีมงานซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขา
สูระบบการทํางานอยางแทจริง  วรนารถ  เถ่ือนคํา  (2539 : 96)  กลาวไวอีกวา  ในการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือนั้นทําใหปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมเปนไปในทางบวก  สังเกตไดจากในชั่ว
โมงที่สอน  นักเรียนจะกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม ชวยเหลือรวมมือกันเปนอยางดีปฏิบัติ
กิจกรรมดวยความยิ้มแยมแจมใส  หัวหนากลุมและเพื่อนคูทีมจะใหความเอาใจใสสมาชิกเปนอยาง
ดี  เพื่อนที่เรียนหรือทํากิจกรรมชา  สมาชิกคนอื่นๆ  ในกลุมก็จะรวมกันชวยเหลือเพื่อใหกิจกรรม
เสร็จทันตามเวลาและเปาหมายที่กําหนด  หัวหนากลุมจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุน
สมาชิกในกลุมใหปฏิบัติกิจกรรมอยางจริงจัง  กอใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  นักเรียนสนุก
สนานในการเรียน  ซ่ึงการพัฒนาทักษะทางสังคมนี้ถือวาเปนพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรุณี  อุนบุญ  (2540  :  166)  ที่ทําการวิจัย 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนนการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6 พบวา ในวงจรที่  1  นักเรียนยังไมคุนเคยกับการทํางานเปน
กระบวนการกลุม  ทําใหลักษณะของทักษะทางสังคมที่พึงประสงคจะยังไมเกิดขึ้นเมื่อระยะเวลา
ผานไปในวงจรที่ 2  นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมดานทักษะทางสังคมที่ดี  โดยเฉพาะทักษะการทํางาน
รวมกันมากขึ้นเทานั้น

3.  จากผลการวิจัยขอที่ 3  ที่พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการสอนอานโดย
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ทั้งดานเนื้อหาบทอาน  กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ  บรรยากาศในชั้น
เรียน  และประโยชนที่ไดรับนั้นอาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้นประกอบไปดวย
เทคนิคการตอช้ินสวน 2  (Jigsaw  II)  เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  
Division  หรือ  STAD)  เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมส  (Team  Games  Tournament  
หรือ  TGT)  เทคนิคคิดและคุยกัน  (Think-Pairs-Share)  และเทคนิคโตะกลม  (Roundrobin)  ซ่ึงแต
ละเทคนิควิธีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการอานรวมกับเพื่อน   ผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นและลดความ
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วิตกกังวล  ซ่ึงสอดคลองกับยัง  (Young  1972 :  134, อางถึงใน  อารยา  กลาหาญ  2545 : 66)  ที่วา  
บรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเองมากขึ้น  นักเรียนจะรูสึกสบายใจและไมเครงเครียดเมื่อ
รวมกันทํางานเปนกลุม  นอกจากนี้ผลการวิจัยของ     วรรณวิศา  หนูเจริญ  (2544 : 97)  ยังสอด
คลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้คือ  นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรียนรูแบบรวมมือกันในระดับ
มาก  โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาทําใหเกิดความสามัคคีในหมูเพื่อนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
สอนและสงผลไปสูความมั่นใจในตนเอง  ความตองการเรียนรู  ความสนุกสนาน  ความคิดสราง
สรรค  ความอิสระ  ทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียน  และสามารถทําใหผลการเรียนดีขึ้นได  เชน
เดียวกับ วรพรรณ  สิทธิเลิศ  (2537 : 75) ที่มีความเห็นวา  ไมวานักเรียนกลุมเกง  ปานกลาง  และ
ออน  เมื่อเรียนโดยวิธี  CIRC แลว  นักเรียนทุกระดับความสามารถมีความคิดเห็นวาวิธีการเรียน
แบบนี้ดีนักเรียนชอบ  นอกจากนี้ ศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ  (2546 : 109)  ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง  การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการ
สอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ  พบวา  นักเรียนชอบการเรียนแบบให
นักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอาน และเขียนแบบบูรณาการ  เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและสงเสริมความชวยเหลือกัน  นักเรียนไดเรียนรูรวมกันทุกคนมี
สวนรวมในกิจกรรม  สรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุม  ยอมรับซึ่งกันและกัน

ปญหาที่พบในการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัดทางงานวิจัยดังนี้

  1. ในการคัดเลือกเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อใชในงานวิจัย ไมมีการทดสอบยอย
ครบทุกบทเรียนเนื่องจากขอจํากัดของเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เชน เทคนิคคิดและคุยกัน  
(Think–Pairs-Share) และเทคนิคกิจกรรมโตะกลม  (Roundrobin)

   2. ในระยะแรกของงานวิจัยปรากฏวา นักเรียนยังไมมีความเขาใจและไมมีความรูเกี่ยวกับ
การเรียนรูแบบรวมมือ เนื่องจากนักเรียนไมเคยรูจักและไมเคยเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือมา
กอน ทําใหการปฏิบัติไมดีเทาที่ควรและประสบปญหาในการดูแลและควบคุมนักเรียนใหเปนไป
ตามแนวทางการเรียนรูแบบรวมมือ
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและการ

พัฒนาการสอนอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  และการทําวิจัยคร้ังตอไป  ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ

1.1 ขอเสนอแนะในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน
1.1.1 ในการสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม ครูควรมีความระมัดระวังและมี

ความรอบคอบและควรบันทึกพฤติกรรมอยางละเอียด ถูกตองและครบถวน ซ่ึงอาจจะบันทึก
ดวยกลองวิดีโอเพื่อใหไดผลสังเกตที่ละเอียด ถูกตองและครบถวน

1.1.2 ในระหวางการทํากิจกรรม ครูจะตองมีสวนรวมในการกระตุนนักเรียนใน
กลุมทุกคนใหตระหนักถึงบทบาท ความสําเร็จของกลุมและแสดงศักยภาพของตนใหมากที่สุด 
โดยเฉพาะนักเรียนกลุมออนที่มีความสนใจตอการเรียนต่ํา และกระตุนนักเรียนกลุมเกงใหมี
การชวยเหลือสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถต่ํา

1.1.3 ในการเลือกเทคนิคการเรียนรูควรเลือกเทคนิคที่เอื้อตอการสอนทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ  และ เนื้อหาวิชาตางๆ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

1.1.4 เพื่อใหเกิดผลดีกับการเรียนรูแบบรวมมือมากขึ้น ครูควรปูพื้นฐานการ
เรียนรูแบบรวมมือและทักษะการทํางานกลุมเพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักในความชํานาญ 
และเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพใหมากขึ้น
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1.2  ขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียน
2.1.1 ในการคัดเลือกกิจกรรมกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน ควร

เลือกกิจกรรมที่มีความหลากหลาย กระตุนใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและสังเคราะห
2.1.2 ในการจัดกิจกรรมควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ

ของ นักเรียน
2.1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานตามรูปแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวยกิจกรรมและขั้นตอนที่หลากหลาย ซ่ึงตองใชเวลาเรียนนานกวาที่
กําหนด ดังนั้นครูควรยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม

1.3  ขอเสนอแนะดานการสอนอาน
1.3.1   การคัดเลือกเนื้อหาของบทอานควรตรงกับความตองการและวัยของนัก

เรียน  และเนื้อหาตองไมยากและงายจนเกินไป  และควรจะมีคติธรรมหรือขอคิดใหนักเรียนไดชวย
กันสรุปในตอนทาย

1.3.2   ในการคัดเลือกแบบฝกหัด ควรเลือกแบบฝกหัดที่ไมยากหรืองายจนเกิน
ไป ตรงกับความสนใจ มีความหลากลายและเราความสนใจของนักเรียนได

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ขอเสนอแนะดานรูปแบบการทดลอง

2.1.1 ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือที่ตางกัน เชน เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student  Team  Achievement  Division  หรือ  
STAD) กับเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team Games Tournament หรือ TGT)

2.1.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรูแบบรวมมือกับ
วิธีอ่ืน เชน คอมพิวเตอรชวยสอน

2.1.3 ควรมีการศึกษาความคงทนของทักษะทางสังคมที่นักเรียนไดรับจากการ
เรียนรูแบบรวมมือ

2.2 ขอเสนอแนะดานประชากร
2.2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับระดับชั้นตางๆ โดย

เฉพาะนักเรียนในชวงชั้นปที่ 1 เพื่อที่จะไดเปนการปูพื้นฐานทักษะทางสังคมที่ดีและเจตคติที่ดีตอ
ภาษาอังกฤษ

2.2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนตางกันระหวางเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือตางๆวามีพัฒนาการตางกันหรือไม
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2.3 ขอเสนอแนะดานสื่อกับวิชาอื่น
2.3.1  ควรมีการศึกษาวิจัย  โดยนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือไปใชในการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน ภาษาไทย  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  เปนตน  และนําไปใชกับ
ทักษะอื่นๆ ในกลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ  เชน  การฟง การพูด  การเขียน  ไวยากรณ  
หรือแมกระทั่งการบูรณาการทักษะตางๆ
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Table of Content

Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

1-3. T h e
T h r e e  
Pigs

1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Rearrange the important

events.
4. Analyze  charac ters ’  

behavior.
5. Transfer tales to be

signs, maps or pictures.
6. Summarize the reading

passage.
7. Express feelings towards

tales.

Student
Team
Achieveme
nt Division
or STAD

Vocabulary:
piglets, grow up,
build, straw,
sticks, brick,
chimney, finish,
wolf, huff, puff,
blow

Structure: Past
simple tense,
Future simple
tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

4-6. T h e
L i o n  
a n d
T h e
Rabbit

1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Identify conflicts.
4. Identify
consequences.

5. Identify reactions.
6. Rearrange the important
events.

7. Analyze characters’  
behavior.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

10. Express feelings towards
tales.

Think-Pairs-
Share

Vocabulary:
wake up, feel,
hungry, forest,
dinner, bush,
release, speed
up, think

Structure: Past
simple tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

7-9 T h e
Troubl
esome 
Boar

1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify characters.
2. Identify conflicts.
3. Identify
consequences.

4. Identify reactions.
5. Rearrange the important
events.

6. Analyze characters’  
behavior.

7 .  A n a l y z e  i m p o r t a n t  
events.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

10. Express feelings towards
tales.

Student
Team
Achieveme
nt Division
or STAD

Vocabulary:
bully, hide,
themselves,
escape, try,
harm, depress,
injure, get rid of,
against, result,
crossbow,
hunter, danger,
wound, arrow

Structure: Past
simple tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

10-12 Tornad
o Tony

1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Identify conflicts.
4. Identify
consequences.

5. Identify reactions.
6. Rearrange the important
events.

7. Analyze characters’  
behavior.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

10. Express feelings towards
tales.

Roundrobin Vocabulary:
Untidy, ticket,
find, rubble,
laundry, drawer,
hang, closet,
dump, rubbish,
wastepaper,
space, heap,
core

Structure: Past
simple tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

13-15 Water 1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Identify conflicts.
4. Identify
consequences.

5. Identify reactions.
6. Rearrange the important
events.

7. Analyze characters’  
behavior.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

10. Express feelings towards
tales.

Jigsaw II Vocabulary:
best, wet,
opinion, float,
peacefully,
dive, puddle,
sound, stone,
pirate-captain,
lake, freeze,
refreshing and
lemonade

Structure:
Past simple
tense, Present
simple tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

16-18 Teeth 1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Identify conflicts.
4. Identify
consequences.

5. Identify reactions.
6. Rearrange the important
events.

7. Analyze characters’  
behavior.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

10. Express feelings towards
tales.

Team
Games
Teams
Or TGT

Vocabulary:smi
le, healthy,
sake, snack,
sweet, meal,
remember,
mirror, wide,
rinse, split
down, drain,
fresh, loose,
move, bite, fall,
fright, dentist,
cavities, look
after
Structure:
present simple
tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

19-21 T h e
Barba-
papas’ 
Boat

1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify settings.
2. Identify characters.
3. Identify conflicts.
4. Identify
consequences.

5. Identify reactions.
6. Rearrange the important
events.

7. Analyze characters’  
behavior.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

10. Express feelings towards
tales.

Team
Games
Teams
Or TGT

Vocabulary:
trip, excite,
explore, castle,
change, decay
amaze, shape,
easy, ancient,
armour, storm,
costume, port
discovery,
dilapidate,
hide, desert,
forget, ortunate
delight
Structure:
past simple
tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Period Topic Teminal Objective Function Co-operative
Learning

Technique

Content Activity National
Learning
Standard

22-24 T h e
R e d
Hen

1. Able to identify details such as 
setting, character, conflict, 
consequence and reaction.
2. Able to rearrange important 
events.
3. Able to analyze characters’ 
behavior or important events.
4. Able to transfer tales to signs, 
maps or pictures and transfer 
signs, maps or pictures to tales.
5. Able to summarize tales.
6. Able to express feelings 
toward tales.

1. Identify characters.
2. Identify conflicts.
3. Identify
consequences.

4. Identify reactions.
5. Rearrange the important
events.

6. Analyze characters’  
behavior.

7 .  A n a l y z e  i m p o r t a n t  
events.

8. Transfer tales to be
signs, mapping or pictures.

9. Summarize the reading
passage.

Express feelings towards 
tales.

Jigsaw II Vocabulary:
plant, cry,
thresh, mill,
boil

Structure:
Present simple
tense

Pre-reading
- Guessing from the
topic and pictures,
and vocabulary
brainstorming in the
expert group.
While-reading
- Reading.
- Discussing about
the given reading part
in the expert group.
- Teaching teams
members.
Post-reading
- Doing task.
- Taking quiz.

ต 1.1.1
ต.1.1.2
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Table of Test Specification: Pre-test

Part/
Section

Test /Objective Text Type Test Method Language
Skills

Number of
Items/Weight

Scoring
40

Scores Time
(60 mins)

1. Able to identify details such as setting, 
character, conflict, consequence and 
reaction.

Tales True/False Reading 20 /50 % 20 0-1 35

2. Able to rearrange important events. Tales M/C Reading 4  / 10% 4 0-1 5

3. Able to analyze characters’ behavior or 
important events.

Tales M/C Reading 8/20% 8 0-1 10

4. Able to transfer tales to signs, maps or 
pictures and transfer signs, maps or 
pictures to tales.

Tales M/C Reading 4/10% 4 0-1 5

5. Able to summarize tales. Tales M/C Reading 4/10 % 4 0-1 5
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Table of Test Specification: Post-test

Part/
Section

Test /Objective Text Type Test Method Language
Skills

Number of
Items/Weight

Scoring
40

Scores Time
(60 mins)

1. Able to identify details such as setting, 
character, conflict, consequence and 
reaction.

Tales True/False Reading 20 /50 % 20 0-1 35

2. Able to rearrange important events. Tales M/C Reading 4  / 10% 4 0-1 5

3. Able to analyze characters’ behavior or 
important events.

Tales M/C Reading 8/20% 8 0-1 10

4. Able to transfer tales to signs, maps or 
pictures and transfer signs, maps or 
pictures to tales.

Tales M/C Reading 4/10% 4 0-1 5

5. Able to summarize tales. Tales M/C Reading 4/10 % 4 0-1 5
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Lesson Plan 1

Story: The Three Pigs
Co-Operative Method: Student Team Achievement Division or STAD
School: Darunaratchaburi School Level: Grade 4 Age 9-10
Time: 150 Minutes Period 1-3

__________________________________________________________
Aim: Students are able to understand and talk about the tale both literally and
critically, and express their feeling about it.

Terminal objective
1. To be able to identify details such as setting, characters, conflict, 

consequence and reaction.
2. To be able to rearrange the important events.
3. To be able to analyze characters’ behavior or important events.
4. To be able to transfer the tales to be signs, mapping or pictures and 

transfer signs, mapping or pictures to be the tales.
5. To be able to summarize the tales.
6. To be able to express feelings toward tales.

Language Focus
Vocabulary: piglets, grow up, build, straw, sticks, brick, chimney, finish, wolf, 

huff, puff, blow
Structure:      Past simple tense

         Future Simple tense
Materials:

1. Picture cards and word cards of any actions; knock, have, grow up, 
decide, finish, knock, say, answer, run, blow, climb, light.

2. Pictures of straw house, stick house and brick house
3.  Story title and pictures
4. The story sheet
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5. The short story puzzle for every group
6. The small picture cards for every group
7.  The bingo cards
8. The paper test

Procedures
Warm-up: Review Past Simple tense.
1. Show the picture cards of any actions; knock, have, grow up, decide, 

finish, knock, say, answer, run, blow, climb, light. Let the students say the words.
2. Show the word cards and pictures cards. Students repeat after. Ask 

students to say the past form.
3. Show the word cards and ask students to mime and pronounce these 

words correctly.

Pre-reading
1. Let each group try to guess the vocabulary from pictures of straw house, 

stick house and brick house, and share with the other groups.
2. Stick the story’s title and pictures on the blackboard. Elicit students, idea to 

predict what the story will be about.
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While-reading
1. Ask each group to nominate the group members for reading, noting, 

answering and supporting.
2. Give the story sheet to each group. Each group learns the story together.
3. Give the short story puzzle to each group. Let them order the puzzle.

Post-reading
1. Ask the students in each group to put the picture cards in the correct order.
2. Bingo game:

• Each group will write the 3 characters in the story on the bingo card.
• Each group writes the information about or action of any characters on 

the character cards without writing the names.
• Put these character cards in the bag. Randomly pick up the character 

cards and read aloud. If the students hear the character whose name they wrote on their 
group cards, they must cross out that name.

• The group that finishes first will shout “Bingo” and retell the sentences.
Evaluation

1. Ask students in each group to try answer the questions such as:
• Do you like this story?
• Do you know what the story is about?
• If you were the 3 pigs, what would you do?
• Why?
• If you were the wolf, what would you do with the 3 pigs?
• Why?

2. Ask every group to say what they learnt from the story.
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The  Three  Pigs

Mrs.  Polly  had  three  little  piglets : Phillip,  Perry,  Percival.  When  they  grew  
up,  they  decided  they  would  build  their  own  house.  Philip  built  a  house  of  straw.  
When  the  house  was  barely  finished, someone  knocked  on  the  door.

“Little  pig,  little  pig, let  me  come  in.”  the  wolf  said.
Phillip  replied”  No,  I’ll  never  let  you  come  in.”
“Then  I’ll  huff  and  I’ll  puff  and  I’ll  blow  your  house  down!”  And  it  did  just  

that.
Then  Phillip  ran  away  to  Perry’s  house  which are  built  of  sticks.  The  

house  was  barely  finished  when  someone  knocked  on  the  door.
“Little  pigs,  little  pigs.  Let  me  come  in.” the  wolf  said.
“No , we’ll  never  let  you  come  in”  said the little  pigs.
“Then  I’ll  huff  and I’ll  puff  and  I’ll  blow  your  house  down!”  And  it  did.
The  little  pigs  ran  to  Percivals  brick  house.  Next  day ,a  knock  was  heard  

at  the  door.
“Little  pigs,  little  pigs, let  me  come  in.”  called  the  wolf.
“No,  we’ll  never  let  you  come  in.”  the  little  pigs  replied
“Then  I’ll  huff  and  I’ll  puff  and  I’ll  blow  your  house  down’ said  the  wolf.
The  wolf  huffed  and  puffed  but  it  could  not  blow  the  brick  house  down.  

The  wolf  climbed  a  ladder  to the  chimney.  The frightened  pigs  lit  the  fire  and  
when  the  flame  hit  him,  the  wolf’s  tail  caught  fire.  He  ran  out  of  the  house never  
to  be  seen  again.  The  three little  pigs  were  so happy  and  they  lived  safely  in the  
brick  house  forever.
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The short story puzzle

There are three piglets: Phillip, Perry and Percival.

They decides they would build their houses.

Phillip built a house of straw. Perry built a house of sticks. Percival built a house of 
bricks.

The wolf huffed, puffed and blew Phillip’s house down.

So Phillip ran to Perry’s house.

The wolf huffed, puffed and blew Perry’s house down.

So Phillip and Perry ran to Percival’s house.

The wolf huffed and puffed but he could not blow Perry’s house down.

The wolf climbed up to the chimney.
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He caught fire.

He ran out of Percival’s house without coming back again.

The three pigs lived happily ever.
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