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The objective of this experimental research was to investigate the effect of the 

development of Mathayom Suksa 2 students’ English Reading Ability Through Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). The sample group selected by simple random 

sampling was 39 students who were studying in Mathayom Suksa 2 and enrolled in 

Fundamental English (E 21101) in the second semester of the 2009 academic year at  

Pensmith School, Bangkok. The instruments used in this experiment consisted of the lesson 

plans based on Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), an English reading 

ability test, Cooperative Learning behavioral observation form. The experiment lasted for five 

weeks (three periods a week) which was fifteen periods altogether. The data were statistically 

analyzed through t-test for dependent samples, percentage and Likert’s Scale. 

 

The findings indicated that the students’ English reading ability was significantly 

increased at the .01 level after using Cooperative Integrated Reading and Composition  

CIRC.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
   สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยไดรับความอนุเคราะห กรุณาและเอาใจใสอยางดียิ่งจาก

อาจารย ดร.วัลลภา ไทยจินดา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา 

แนะนํา และแกไขขอบกพรองในการจัดทําสารนิพนธทุกขั้นตอน ทําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณได

ดวยดี  ผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

    ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล  อาจารย ดร.วไลพร ฉายา อาจารย 

ดร.อัญชลี จันทรเสม ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ และใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นและ

แนวทางที่เปนประโยชนตองานวิจัย  รวมถึงอาจารย ดร.สมศักดิ์ แกวนุช ที่สละเวลาอันมีคามาเปนผู 

เชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่ใชในงานวิจัย  จนทําใหสาร

นิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

   ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล  ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ เฉลิม

กิจ  อาจารยกุลทิพย  โรหิตรัตนะ  อาจารย ดร. แสงจันทร เหมเชื้อ  ผูชวยศาสตราจารยเตือนตา เลาสุข

ศรี  อาจารย ดร. อรพรรณ วีระวงศ  และคณาจารยในภาควิชาภาษาตะวันตกทุกทานที่ไดกรุณาประ

สิทธิประสาทวิชาความรู ใหขอคิด ชี้แนะแนวทางในการศึกษา และที่สําคัญยิ่งคือเปนแบบอยางของการ

เปนครูที่แทจริง ซึ่งผูวิจัยจะขอนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเปนครูที่ดีสืบเนื่องตอไป รวมถึง

ขอบคุณเพื่อนๆ รวมรุนทุกคนที่ใหกําลังใจ และชวยเหลือกันดวยดีตลอดมา 

   ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอาจิณ มารีประสิทธิ์ ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเพ็ญสมิทธ ที่ให

ความเมตตา อนุเคราะหและใหคําแนะนํา สนับสนุนผูวิจัยตลอดระยะเวลาของการเปนครูที่โรงเรียนแหง

นี้   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  ขอบพระคุณอาจารยพจน เลาหเกียรติ หัวหนาฝายวิชาการ

มัธยม รวมถึงคณะครู อาจารย เพื่อนรวมงานทั้งระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกทานที่ใหความ
รวมมือ   ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการดําเนินงานวิจัยของผูวิจัยดวยดีเสมอมา    ขอบใจนักเรียน

เพ็ญสมิทธที่นารักทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี 

   ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาผูใหกําเนิด ที่อบรมส่ังสอน ใหผูวิจัยเติบโต กาวหนามาจน 

ถึงทุกวันนี้ ขอบคุณมารดาบุญธรรม พี่สาว พี่ชาย นองชายและหลานๆ ที่นารักทุกคน ที่ใหความรักความ 

หวงใย และใหกําลังใจผูวิจัยตลอดมา  รวมถึงคุณอรุณที่คอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และคอยอยู

เคียงขางทั้งยามสุขและทุกข กระทั่งผูวิจัยสําเร็จการศึกษาดังที่ต้ังใจไว  ขอบคุณทุกคนจากใจจริง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  ในสงัคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจาํเปนอยางยิง่ในชีวิตประ 

จําวนั เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบ

อาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวฒันธรรมและวิสัยทัศนของชมุชนโลก และตระหนักถงึความหลาก 

หลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ 

ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 1) และเนื่องจาก

ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีอยางเชนปจจุบัน สงผลใหหลายๆ ประเทศทัว่โลกมกีารติดตอ 

ส่ือสารกันไดกวางขวาง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทาํใหภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลทีท่ั่วโลกยอม

รับเขามามีบทบาทสาํคัญมากขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ยคุปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร

หรือการเรียนรู และขอมูลขาวสารมกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นใหมตลอดเวลา การอานเพื่อกาวใหทันโลก 

และติดตามความกาวหนา เหตุการณ และความเคลือ่นไหวตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทนัทวงทีจงึดูเหมอืนเปน

ส่ิงจําเปน ผูที่มีความสามารถในการอานจะไดเปรียบในการกาวไปสูสังคมทีก่วาง ทําใหรูการเปลี่ยน 

แปลงของสังคม สามารถปรบัตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมไดดี (Allan; & Valette. 1979: 249)  ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของอํานาจ บุญศิริวบูิลย (2542: 10)  และสมทุร เซน็เชาวนิช (2549: 73) ที่เหน็วา

คนที่จะประสบความสาํเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลมากนอยเพยีงใดนัน้ ข้ึนอยูกับศักยภาพการอานของผูอานเอง 

คนที่อานหนงัสือเปนยอมจะมีหลกัการหรือแนวทางที่จะนําไปสูความสาํเร็จ สามารถอานขอความตางๆ 

อยางรวดเร็ว ตีความหรือเขาใจความไดอยางถูกตอง  อีกทัง้การอานยงัเปนทกัษะที่คงอยูกับผูเรียนได

นานที่สุด เปนทกัษะที่ชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิม่เตมิไดตลอดเวลา ชวยในการอานเพื่อ

หาความรู ขอมูล ขาวสาร และเพื่อใชในการสื่อสาร โดยเฉพาะการอานภาษาอังกฤษสามารถนํามาใช

ประโยชนในชวีิตประจําวนัไดในหลายๆ ดานทั้งประโยชนตอการศึกษา การดํารงชีวติ รวมทั้งคานยิมและ

ขอมูลที่สําคัญจํานวนมากทีป่รากฏอยูในหนงัสือและเอกสารตางๆ ที่เปนภาษาองักฤษ ซึ่งจะเปนประ 

โยชนในการนาํไปพัฒนาชวีติใหดีข้ึน  ดังนั้นการพฒันาทักษะการอานจนถึงระดับที่นาํมาใชไดอยางจริง 

จังจึงเปนเรื่องจําเปน (สุมิตรา อังวฒันกุล. 2537; วัฒนา บาลโพธิ.์ 2547: 1; สุภัทรา อักษรานุเคราะห. 

2532: 83) 

    อยางไรก็ตาม แมการอานจะมีความสาํคัญดังทีก่ลาวมาแลว แตจากการรายงานการประเมิน

คุณภาพการศกึษาของกรมวชิาการ  (2540: 17)  พบวา   ความสามารถในการอานภาษาองักฤษของ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทัง้ตอนตนและตอนปลายยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง และจากการศึกษา
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เกี่ยวกับระดับความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศกึษาตอนตนของวีณา 

สังขทองจนี (2530: 83-86)  พบวา ระดับความสามารถดานการอานภาษาองักฤษของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนอยูที่ระดับ 2 จากทั้งหมด 5 ระดับ คือ  1. ระดับกลไก   2. ระดับรับรู   3. ระดับถาย

โอน   4. ระดับส่ือสารและ   5. ระดับวพิากษวิจารณ  เชนเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของอัจฉรา วงศโสธร (2531)  ที่พบวานักเรียนมี

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ยงัตองปรบัปรุงแกไข รวมทัง้งานวิจยัของ

นิพนธ จิตตภักดี (2531: 20-21) ที่ไดศึกษาถงึผลสมัฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีน ผล

ปรากฏวานักเรียนไมสามารถหาแนวทางในการวิเคราะหปญหา  หรือสรุปความคิดรวบยอด ตลอดจน

การแสดงความคิดเห็นซึง่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาความคิด อันเปนแนวทางในการพัฒนาการอาน

ตอไป ซึ่งปญหาดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากการสอนของครูผูสอนเอง  ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากงาน 

วิจัยของกองวจิัยการศึกษา (2532: 350-352) ที่พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษขาดการนาํเอาวิธกีารสอน

ใหมๆ มาใช  ผูสอนใชวธิีการสอนแบบเดิมๆ คือมีครูเปนศูนยกลาง มกีารจัดกิจกรรมที่ไมสัมพันธกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนทาํใหผูเรียนไมเขาใจในการอาน ขาดกระบวนการ

วิเคราะหและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกนั อีกทั้งครูผูสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยสวนใหญ 

ยังคงใชวิธีการสอนอานแบบแปล นกัเรยีนจะมีสวนรวมในรูปของการรับฟง และตอบคําถามของครูเปน

สวนใหญ ทําใหนกัเรียนมิไดมีความเขาใจในเรื่องที่อานแตอยางใด   

 จากสภาพปญหาในการสอนการอานภาษาอังกฤษดงักลาว ครูผูสอนจึงควรจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนอานเพื่อพฒันาความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักเรียน และใหนกัเรียนตระ 

หนกัถึงคุณคาของการอานทีม่ีผลตอการดํารงชวีิตในสังคมซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544: 1) ที่วา

การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการ

เรียนการ สอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษาและกจิกรรม

การฝกผู เรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย  อันจะนาํไปสูการเปนผูเรียนทีพ่ึง่ตนเองที่ดี 

และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการ

เรียนสาระการเรียนรูอ่ืนๆในการศึกษาตอรวมทัง้ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการ

หนึง่ของการปฏิรูปการเรียนรู  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมกลุม เรียนรูที่จะรับผิดชอบและทํางานรวมกับผูอ่ืน มกีารแสดงความคิดเห็น วิเคราะห และ

แกปญหารวมกัน นักเรียนที่เรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือนกัเรียนที่เรียนออนทาํใหไมเกิดความเบื่อหนาย    

และภูมิใจที่ไดใชความสามารถของตนในการชวยเหลือเพื่อน สวนนกัเรียนที่เรียนออนก็มีความเขาใจใน

บทเรียนมากขึ้น  ซึ่งหลกัการดังกลาวสอดคลองกับการเรียนที่เรียกวาการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบ

ผสมผสาน (Cooperative Integrated Reading and Composition: CIRC)  ซึ่งมุงพฒันาทักษะการอาน
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ของผูเรียนเปนสําคัญ  และในขณะเดียวกันก็เปนการเรียนแบบรวมมือที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

ผูเรียน ทัง้ในดานความรูความสามารถ ความเรว็ในการเรียนรู และความใสใจในการเรียนของผูเรียน ซึ่ง

ถือวาเปนสิง่ทีค่วรคํานึงในการพัฒนาความสามารถในการเรียนของผูเรียนใหสัมฤทธิ์ผลตามทีมุ่งหวงัไว  

ดังจะเห็นการสนับสนนุกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวนี้ จากผลงานการวิจัยของขจรศักดิ์ สุนลี 

(2545) ที่ไดนําการเรียนการสอนแบบ CIRC ไปพฒันาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจและ

ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 แลวพบวาความสามารถในการ

อานเพื่อความเขาใจภาษาองักฤษสูงกวากอนการทดลอง  นักเรียนมคีวามกระตือรือรนที่จะอานภาษา 

อังกฤษ มีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองที่อานและนักเรยีนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศาสตราจารยเย ยิฟาง (2007) ที่ทดลองกับนักเรียนเรือ่งความ

เขาใจในการอานภาษาที่สอง พบวานักเรียนมพีฤติกรรมการตอบรับตอการเรียนแบบ CIRC มีการ

ชวยเหลือกนั มีน้ําใจตอกนั และเขาอกเขาใจกัน สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ และ

ความเขาใจในการอานคําศพัท และกลไกทางภาษาสงูขึ้นตามไปดวย  ซึง่ผลงานดังกลาวสอดคลองกับ

งานวิจยัของปยวรรณ  ศิริรัตน (2543) และเฮอรทซ ลาซารอวทิซ; ไอวอร่ี; และคอลเดอรอน (Hertz-

Lazarowitz; Ivory; and Calderon. 1993) ที่พบวา การสอนแบบ CIRC ทําใหนกัเรียนมีความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษสงูกวานักเรยีนทีเ่รียนตามคูมือครู มีกระบวนการทางความคิดซึ่งนาํไปสูความ 

คิดรวบยอดดีข้ึน สามารถจดัลําดับข้ันตอนในการเขียนเรื่องกระชับและชัดเจนขึ้น  รวมถงึมีแนวโนมที่จะ

เขาใจความหมายของภาษาที่ซับซอนไดมากขึ้นดวย นอกจากนี้ยงัแสดงออกถึงความเอาใจใสในบทเรียน

มากขึ้น มีปฏิสัมพันธในการทํางานแบบรวมกนัเปนกลุม มีทักษะทางสังคมในเชิงบวก เกิดความรูสึกเปน

อันหนึ่งอนัเดียวกัน  ซึง่เปนการพัฒนาตนเองในดานการอยูรวมกนัในชวีิตประจําวนัไดดียิ่งขึ้นดวย 

 ดวยแนวคิดและผลที่ไดจากงานวิจยัดังกลาว ทําใหผูวจิัยมีความสนใจที่จะศึกษาวธิีการจัดกจิ 

กรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน หรือ CIRC  ดวยเหน็วาวิธกีารดังกลาวนาจะสง 

ผลตอการพัฒนาการความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนใหสูงขึ้นได และเพื่อนาํผลการ 

ศึกษานี้ไปใชประโยชนและเปนแนวทางใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดเขาใจถึงวิธีการสอนในรูปแบบผสม 

ผสาน และสามารถนําไปพฒันาปรับปรุงคุณภาพการเรยีนการสอนอานภาษาองักฤษใหมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามวัตถปุระสงคและจดุมุงหมายที่มุงหวังไวตอไป 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
  การศึกษาคนควาครั้งนี ้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2   โดยการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
  ผลการศึกษาคนควาครั้งนี ้  เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงคทีมุ่งหวังไว  และเปนแนวทางใหครูผูสอนภาษาองักฤษ รวมทัง้ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาทกุ

ทานนาํวธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อานภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในการทาํงานรวมกนัเปนกลุม อันนาํไปสูการใฝ

เรียนรู  มุงมั่นในการทํางาน  ชวยเหลือและเขาใจผูอ่ืน ทาํงานรวมกนัในชีวิตประจาํวนัไดดียิ่งขึ้นตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ผูวิจัยไดวางขอบเขตของการศึกษาคนควาไว ดังนี ้

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา  
   เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 2 จํานวนนักเรียนในหอง 39 คน  จํานวน 1 หองเรียน  

จากโรงเรียนเพ็ญสมิทธ  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  โดยการคัด 

เลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย

วิธีการจบัฉลาก จํานวน 1 หองเรียน   จากทั้งหมด 2 หอง เรียน  

 
ระยะเวลาในการศึกษาคนควา   
  ผูวิจยัใชระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติการเรียนการสอนเปนเวลา 5 สัปดาหๆ ละ 3 คาบๆ ละ 

50 นาที รวม 15 คาบ ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552   

 
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา  

        ผูวิจยัไดคัดเลือกเนื้อหา บทความ จากหนังสือและตําราเรียน ใหสอดคลองกบัหลักสูตรแกน 

กลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รวมถึงความรู

รอบตัวทั่วไป โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาทกัษะการอาน  มาใชในการทําแผนการสอนและแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ซึง่ครอบคลุมความรูความเขาใจดานการจบัใจความสาํคัญ การ

บอกรายละเอยีด การเรียงลาํดับเหตุการณ การตีความ และการสรุปความจากเรื่องที่อาน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. วธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition)  หมายถงึ การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทีมุ่งพัฒนาดานการอาน

เพื่อความเขาใจ   สามารถฝกทักษะการเขียนและทักษะทางภาษาตอเนื่องได  มีการจัดกิจกรรมการเรียน   
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การสอนแบบกลุมคละความสามารถ   โดยแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนทีม่ีความสามารถแตกตางกัน

คือ เกง ปานกลางและออน นักเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติงานรวมกนั มีการชวยเหลือ แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น และมุงใหสมาชิกในกลุมของตนประสบความสาํเร็จใจการเรียนแตละครั้งเพือ่นําไปสูความสําเร็จ

ของกลุมดวย  
 
  2.   ความสามารถในการอานภาษาองักฤษ   (English Reading Ability)   หมายถึงความ 

สามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจในดานการจับใจความ การบอกรายละเอยีด  การเรียง 

ลําดับเหตุการณ  การตีความ  และการสรุปความจากเรือ่งที่อาน โดยประเมินจากคะแนนการทาํแบบทด 

สอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจยัสรางขึ้นทั้งกอนและหลังการทดลอง 

 

สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 
   นกัเรียนมพีฒันาการความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษสงูขึ้น หลังจากไดรับการเรียน

การสอนอานภาษาอังกฤษ โดยการใชวธิกีารเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้มีจุดมุงหมาย       เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการอาน   

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน ผูวิจัยได

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอดังนี ้

1. เอกสารเกีย่วกบัการอาน 

1.1   ความหมายของการอาน 

1.2   องคประกอบของการอาน 

1.3   ความสามารถในการอาน 

1.4   จุดมุงหมายของการอาน 

2. เอกสารเกีย่วกบัการเรียนแบบรวมมือ 

2.1    ความหมายของการเรยีนแบบรวมมอื 

2.2    ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ  

2.3    ลักษณะของพฤตกิรรมของการเรียนแบบรวมมือ 

3. เอกสารเกีย่วกบัการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 

3.1    ความหมายของการเรยีนแบบรวมมอืในรูปแบบผสมผสาน 

3.2    ข้ันตอนการสอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 

3.3    บทบาทของครูกับการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 

4. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเรยีนแบบรวมมอืในรูปแบบผสมผสานทัง้ในและตางประเทศ 

4.1   งานวจิัยในประเทศ 

4.2   งานวจิัยในตางประเทศ 
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1. เอกสารเกี่ยวกับการอาน 
1.1  ความหมายของการอาน 
       นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการอานในลักษณะที่คลายคลงึกนั และ 

แตกตางกนัไปตามแนวความคิดของแตละทาน ดังเชน ครอเลย (Crawley. 1995: 14-15) และเพ็ญศร ี

รังสิยากูล (2531: 1) มีความคิดในลักษณะคลายกนั คือ การอานเปนกระบวนการที่สลับซับซอน ตอง 

การสมาธิในการใชกระบวนการคิดรําลึกถงึคําตางๆ  ไมเพียงแตมองสัญลักษณ ตัวอักษรแลวทราบความ 

หมายก็จะทาํใหเขาใจสิง่ที่อานได แตตองอาศัยการตีความ การทําใหเกิดปฏิสัมพันธกันระหวางความคิด

และสิ่งที่มองเห็น แลวจึงเขาใจความหมายของสิ่งที่อานได ซึ่งคลายคลึงกับ ประเทนิ  มหาขันธ (2530: 

153) และ ไวท (White.1981: 87)  ทีก่ลาวถงึความหมายของการอานในลักษณะเดียวกนัวา การอาน

เปนทกัษะที่ยุงยากซับซอนตองใชความคดิและความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งที่อาน ตองอาศัย

กลไกอื่นๆ ประกอบ เชน การประเมิน การตัดสินใจ การจินตนาการ การใชเหตุผล ดังนัน้การอานจงึตอง

ใชทักษะหลายๆ ดานประกอบกัน ซึ่งความคิดดังกลาวเปนไปในแนวเดียวกนักับกูดแมน (Goodman.  

1973: 5-11) และกรมวิชาการ (2541: 11) ที่เหน็วา การอานเปนกระบวนการคิดทางสมอง เปนเกมการ

เดาทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา  ที่ผูอานจะตองเลือกตัวแนะที่อยูในขอความ เพือ่เดาความหมายของ

เนื้อความทัง้หมด ซึง่กระบวนการนี้ตองผานกระบวนการคิดทางสมอง ในขณะที่สมองรับรูตัวอักษรนั้น 

ผูอานตองมีการคาดเดาลวงหนาถึงเรื่องที่อาน โดยอาศัยประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของตัวผู 

อานเอง ดังนัน้ผูอานจะรับรู คนหาความหมาย เขาใจและตีความในสิ่งที่อานได ตองอาศัยกระบวนการ

ทางสติปญญา อาศยัประสบการณเดิมและจินตนาการของผูอานมาชวย แลวจึงพิจารณาความหมายจน

เกิดความเขาใจในที่สุด  ทัง้นี้การอานจะเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับส่ิงที่อาน รวมถงึตัว

ผูอานเองตองมีเจตคติตอส่ิงที่อาน เพื่อนาํไปใชในการตคีวาม ขยายความจุดมุงหมายของผูเขียนดวย คู

เปอร; และคณะ (Cooper; et al. 1988: 13) แฮรริส และสมิธ (Harris; & Smith. 1976 : 14)  

      จากความหมายของการอานดังกลาวสรุปไดวา การอาน เปนกระบวนการทางความคิดที่ผู 

อานจะรับรู เขาใจ ตีความหมายและคาดเดาสิ่งที่อานได  ก็โดยอาศัยความรูพื้นฐาน ประสบการณเดิม

ของผูอาน ตัวชี้แนะทางภาษาที่ปรากฏในขอความ และในบางครั้งผูอานตองใชจินตนาการ การคิด

พิจารณาและใชเหตุผลประกอบ  เพื่อตีความ  ขยายความ   ประเมินและเขาใจในสิง่ที่ผูเขียนตองการสื่อ 

ออกมาในการเขียนนั้นๆ ดวย  ทัง้นีก้ารอานจะมีประสิทธิภาพไดนั้นผูอานตองมีความรูความเขาใจเกี่ยว 

กับองคประกอบของการอาน ดังจะกลาวตอไป 
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1.2  องคประกอบของการอาน 
       การที่จะเกิดความรูความเขาใจในสิง่ที่อานไดนั้น ไมเพียงแตผูอานจะมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเร่ืองทีอ่านเทานัน้ การอานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ จงึตองอาศัยองคประกอบของการอานหลาย

ประการ ซึง่นกัวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอานไว ดังนี ้

       แฮรริส และสมิธ (Harris; & Smith. 1986: 227-231)  ไดกลาวถงึองคประกอบของการอาน

วา ประกอบดวยประสบการณเดิมของผูอาน (Background experience) ที่จะชวยใหผูอานมีความเขา 

ใจเร่ืองที่อานไดงายและรวดเร็วยิ่งขึน้ ความสามารถดานภาษา (Language abilities) เชน ดานคําศัพท 

สํานวนตางๆ ในประโยคเพื่อใชในการตีความของเรื่องที่อาน และความสามารถในการคิด (Thinking     

abilities) ผูอานจะตองใชความสามารถในการคิด เพือ่ทําความเขาใจเหตุการณ  ใจความสําคัญหรือ

ความคิดรวบยอดของเรื่องที่อาน ซึง่จะทาํใหเขาใจไดงายขึ้น  นอกจากนีห้ากผูอานมีความชอบหรือสนใจ

ในสิ่งที่อาน (Affection) จะทําใหสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดงายขึ้นและมีความสุขตอส่ิงที่อานดวย  และ

สุดทายคือ จดุประสงคในการอาน (Reading Purposes)  การที่ผูอาน อานเรื่องอยางมีจุดมุงหมายใน

การอาน จะทําใหอานเรื่องไดตรงประเด็น ทําใหเขาใจเร่ืองที่อานไดเร็วขึ้น และดีข้ึนดวย  ซึง่กูดแมน 

(Goodman. 1973: 25) เองก็มีแนวคิดเพิม่เติมตางออกไปจาก  แฮรริส และสมิธ คือ นอกจากองคประ 

กอบดานความรูทางภาษาและประสบการณเดิมของผูอานแลว ยงัตองมีความสมบูรณของเรื่องหรือบท 

ความที่อาน (Conceptual or Semantic Completeness)   ซึ่งจะชวยใหผูอานมีความเขาใจเรื่องทีอาน

ไดดียิ่งขึ้นและโครงสรางของขอความ (Text Schema) ที่มีความแตกตางกนัไปตามแบบฉบบัหรือ

ลักษณะวฒันธรรมและความรูของผูเขียน ซึ่งการที่ผูอานจะเขาใจสิง่ที่ผูเขียนสื่อไดนั้น  ผูอานตองศึกษา

วิเคราะหโครงสรางของขอเขยีนนั้นๆ ดวย  นอกจากนี้โคดี (Coady. 1979: 5-10) ไดใหแนวคิดวา การ

อานมีเพียง 3 องคประกอบเทานัน้คือ ความสามารถในการใชความคิดรวบยอดกับส่ิงที่อาน   การใช

ความรูเดิมที่ผูอานมีตอส่ิงทีอ่าน  และการใชกลวิธีกระบวนการในการอาน 

      สรุปไดวา องคประกอบหลักๆ ในการอานประกอบดวย องคประกอบที่เกิดจากตัวผูอานเอง 

อันไดแก ความรูเกี่ยวกับส่ิงที่อาน ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการใชความคิดเพื่อทาํ

ความเขาใจในสิ่งที่อาน ประสบการณเดิมที่ตัวผูอานมีตอบทความนัน้ๆ  ซึ่งจะทําใหเขาใจเรื่องไดงายขึน้

และเร็วขึ้นดวย รวมถึงความสนใจหรือชอบในสิ่งที่อาน อันจะทําใหผูอานมีความสุขตอส่ิงที่อาน และ

องคประกอบที่เกิดจากบทความหรือเนื้อหาที่อาน เชน ความสมบูรณของบทความหรือเนื้อหา ลักษณะ

โครงสรางของขอความซึ่งแตกตางกันไปตามแตละภาษาของเนื้อหานั้นๆ  นอกจากองคประกอบของการ

อานที่ผูอานจะตองทาํความรูความเขาใจ เพื่อใหการอานเกิดประสิทธิภาพมากขึน้แลว ระดบัความ 

สามารถในการอานก็เปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหผูอานบรรลุผลสําเร็จในการอานไดดียิ่งขึ้นดวย 
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1.3  ความสามารถในการอาน 
       มิลเลอร (Miller. 1990: 4–7) เซียฟอสส; และรีดเดนซ (Searfoss; & Readence. 1994: 

231–232) กลาวถงึความสามารถในการอานในลักษณะที่สอดคลองกนั 2 ระดับ คือ ระดับการแปลความ  

เปนระดับความสามารถในการทําความเขาใจขอมูลของเรื่องที่อาน สามารถหาคาํตอบไดโดยตรงจากสิ่ง

ที่อาน เชนการแปลความตัวอักษร แผนภูมิ เปนตน  และระดับการตคีวาม  ซึ่งเปนระดับความ สามารถ

ในการเขาใจขอมูลและความคิดของผูเขียน ซึง่อาจเปนความหมายแฝงในเรื่องที่อาน คือสามารถหา

คําตอบที่ผูเขียนไมไดเขียนไวโดยตรง ตองอาศัยประสบการณเดิมของผูอานมาชวยในการทําความเขาใจ  

นอกจากนีม้ิลเลอรยังไดแบงระดับความสามารถในการอานแตกตางออกไปจากเซยีฟอสสและรีดเดนซ

อีก 2 ระดับคือระดับในการวิเคราะห  สรุปความ  เปนระดับความสามารถในการวเิคราะหและประเมิน 

ผลเร่ืองที่อาน สามารถแยกไดวาสิ่งที่อาน อะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความคิดของผูเขียน สามารถ

เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางเนื้อหาที่อานกับเนื้อหาจากแหลงขอมูลอ่ืน ตลอดจนเขาใจบทความ

ในเชิงอุปมาอปุไมยไดดวย และระดับความคิดสรางสรรค เปนระดบัความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจ

เนื้อหาที่อานนอกเหนือไปจากการนําเสนอของผูเขียน โดยการใชประสบการณความรูเดิมที่ผูอานมีตอ

งานเขียนนัน้ๆ เพื่อทาํการสงัเคราะหเนื้อหาที่อานนั้นๆมากกวาการทาํความเขาใจการอาน  ซึง่ถือเปน

ความสามารถระดับสูงกวา 3 ระดับที่กลาวมา นอกจากนี้สมุทร  เซน็เชาวนิช (2542: 74) ไดกลาวถงึ

ความสามารถในการอานวาประกอบไปดวยความสามารถ  6 ระดับ จัดเปนขอๆ ดังนี ้ 

         1. สามารถจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได  เมื่อถึงคราวที่ตองการจะใชประโยชนหรือ

อางอิงก็ทาํไดไมยาก 

     2. สามารถจับใจความสาํคัญๆ   ไดโดยแยกแยะหรือระบุประเด็นหลกัออกจากประเด็นยอย

ที่ไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักได สามารถประเมนิไดวาอะไรบางที่ควรจะสนใจเปนพเิศษหรือควรตัด 

ทิ้งไป 

     3.  สามารถตีความเกี่ยวกับเร่ืองหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลววามนีัยสําคัญมากนอยเพียงใด 

     4.  สามารถสรุปความคดิเห็น จากสิ่งที่อานไดอยางถูกตอง มีเหตผุล และนาเชือ่ถือ 

     5. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางองิตางๆ ของผูเขียน 

ไดอยางถกูตองเปนระบบไมสับสน 

     6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรู ที่ไดจากการอานกับประสบการณอ่ืนๆ ได

อยางเหมาะสม ตามกาลเทศะ 

      จากการแบงระดับความสามารถในการอานดังที่กลาวมา สรุปไดวา ความสามารถในการ

อานมหีลายระดับแตกตางกันไป ต้ังแตระดับที่สามารถทําความเขาใจไดดวยการหาคําตอบโดยตรงจาก

เร่ืองที่อาน    อาศัยความรูเดิมที่ผูอานมีตอส่ิงที่อาน      ไปจนถึงกระบวนการที่ตองอาศัยกระบวนการคิด  
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วิเคราะห สรุปความ ซึ่งสลับซับซอนมากขึน้ตามลาํดับ ดังนัน้การที่จะใหผูอานบรรลุผลสําเร็จในการอาน

ไดนั้น ก็ดวยมาจากการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถในการอานของ

ผูเรียน และจุดมุงหมายของผูสอนที่ตองการจะใหผูเรียนมีความสามารถในการอานในระดับใดบางดวย  

ดังนัน้ผูสอนจึงตองมีความรูความเขาใจในการจุดมุงหมายของการอาน วาประกอบดวยอะไรบาง 
 
1.4  จุดมุงหมายของการอาน 
        การอานมีจุดมุงหมายแตกตางกนัไป ทัง้นี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูอานวาตองการอะไร 

จากการอาน อานเพื่ออะไร และอานทําไม ดังแนวคิดของลีด้ี (Leedy. 1956: 160-162) และเกรลเลท 

(Grellet. 1981: 4) ที่ใหแนวคิดคลายกนั 2 ประการวา การอานมีจุดมุงหมายเพื่อหาความรู ขอมูลขาว 

สารที่ตนตองการ ทาํใหเกดิความรู และมุมมองที่กวางขึ้น เปนการอานที่ตองการเนื้อหาและรายละเอียด

ของสิ่งที่อาน และอานเพือ่ความบนัเทงิ เปนการอานเพื่อความเพลิดเพลิน เปนการอานที่ทาํใหเกิด

ปญญา แงคิด และความรูสึกเกี่ยวกับส่ิงทีอ่าน ทั้งนี้ลีด้ีไดใหแนวคิดเพิม่เติมอีก 2 ประการคือ การอานมี

จุดมุงหมายเพือ่ใหเกิดความคิด เปนการอานเพื่อทาํใหผูอานทราบความคิดเห็นของผูเขียน ชวยใหผูอาน

รูจักการพิจารณาหาเหตุผลมาวิเคราะหงานที่อาน  และประการสุดทายคือ อานโดยมีวัตถุประสงคหรือ

ความตองการอื่นๆ  เปนการอานเพื่อสนองความตองการของผูอาน เชน อานประกาศโฆษณา หนงัสือ

พัฒนาตนเองในดานตางๆ ขาว สังคม เปนตน นอกจากนี้สุขุม เฉลยทรัพย (2531: 19-20) ไดแบงจุดมุง 

หมายในการอานออกเปน 5 ประการคือ  

  1.   อานเพื่อศึกษาหาความรู  

  2.   อานเพื่อสนองความอยากรูอยากเหน็  

  3.   อานเพื่อตองการทราบขอมูลขอเท็จจริง  

  4.   อานเพื่อศึกษาคนควา  

     5.   อานเพื่อใหความกาวหนาในอาชพี 

    นอกจากนีย้ังมีแนวคิดของบลาตันและคณะ  (กงัษตา พิบูลนุรักษ. 2552: 13;  อางองิจาก 

Blaton; et  al. 1991: 33-36) ในการแบงประเภทของจุดมุงหมายในการอาน ดังนี ้ 

      1. อานเพือ่หาขอมูล  เปนการอานเพือ่คนหาขอมูล  หรือตองการหาความรูมาใชในการแก 

ปญหาที่ผูอานประสบซึ่งเปนการอานเพื่อตอบสนองความตองการดานความรูในแขนงตางๆ ในระดับสูง 

ข้ึนโดย ผูอานตองมีความรูและเขาใจกฎเกณฑทางไวยากรณของภาษาเขียนมีความรูเกี่ยวกับการสราง

คํา ความหมายและหนาที่ของคํา และมีความรูเกีย่วกับคําศัพทเฉพาะสาขา 

      2.  อานเพือ่ตองการขาวสารขอเท็จจริง เชน หนงัสือพมิพ และนิตยสารตางๆ 

      3.   อานเพื่อวิเคราะหวรรณกรรม เปนการอานที่ผูอานตองรูวิธีการวิเคราะห วจิารณเนื้อหา 
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ดานวรรณคดี ซึ่งเปนภาษาทีลึ่กซึ้ง ผูอานตองเขาใจสํานวนโวหารเฉพาะเรื่องเปนอยางดี เพื่อชวยในการ 

วิเคราะหตีความ 

      4.  อานเพื่อการแปล   เปนการอานที่ผูอานตองมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่แปลเปน

อยางดี อีกทัง้ยังตองมีความรูเร่ืองโครงสรางไวยากรณ คําศัพท การเปรียบเทียบโครงสรางประโยคของ

ทั้งสองภาษา 

      5.  อานเพือ่จับใจความไดอยางถกูตองและรวดเร็ว    เปนการอานที่ผูอานตองมหีลายทักษะ

ในการอาน เพือ่ชวยในการจบัใจความสาํคัญ คนหาความหมาย และสามารถแปลไดอยางรวดเร็ว 

  จงึสรุปไดวา จุดมุงหมายในการอานมีความแตกตางกนัไปตามความตองการของผูอานในแต 

ละครั้ง ซึง่หากผูอานมีจุดมุงหมายในการอานแลว  จะชวยใหการอานตรงประเด็นขึ้น เร็วขึ้นและนําไปสู

การบรรลุผลสําเร็จในส่ิงที่อานมากขึ้นตามไปดวย  ทั้งนีก้ารที่ผูสอนมีความเขาใจในการอานหลายๆ ดาน

แลว การศกึษาเพื่อทราบถึงวธิีการเรียนที่ตองการจะนาํไปใชในการสอนนกัเรียนเพื่อพัฒนาการอานก็

เปนสิ่งหนึ่งที่ตองศึกษา 

  

2.  เอกสารเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือ 
2.1  ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ  
        จอหนสนั และจอหนสัน  (Johnson; & Johnson. 1994: 96–97) และสลาวนิ (Slavin. 

1983: 3)  กลาวถงึความหมายของการเรียนรูแบบรวมมอืวา เปนการจดัใหนักเรยีนทาํงานในชั้นเรยีนเปน

กลุม มกีารปรึกษาหารือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหความรูระหวางกัน ไดประโยชนจากการเปนผูสอน

และผูถูกสอน ซึ่งผลที่ไดคลายคลึงกับแนวความคิดของอาดัมสและฮามม (Adams; & Hamm. 1990: 3-

4) ที่วา การเรียนแบบรวมมือทาํใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม กอใหเกิดความสนุกสนานและ

กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรคจากการระดมความคิดและความสามารถของสมาชิกในกลุม  มีความ

คิดเห็นในดานบวก แยกความเปนตัวของตัวเองไวเพื่อมุงรับผิดชอบในงานของกลุม รูจักสงเสริมการเรียน 

รูและความสําเร็จของคนในกลุม รวมกนัหาวธิีการในการที่จะทาํอยางไรใหสมาชิกทุกคนในกลุมทํางาน

รวมกันไดอยางมีประสิทธภิาพ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของมณีรัตน  ภัทรจินดา (2548: 7) และอารี  

สัณหฉวี (2542: 13-19) ที่วาการเรียนแบบรวมมือ กอใหเกิดผลกับนกัเรียนทั้งการเรียนรูทางดานความรู

และจิตใจ  ชวยใหนกัเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อน  เคารพความคิดเห็นและ

ความสามารถของผูอ่ืน รูจักชวยเหลือและสนับสนนุเพื่อนๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน แตละคนมีสวน

รวมอยางแทจริงในการเรียนรู  คนที่เรียนเกงจะชวยเหลอืคนที่เรียนออนกวา สมาชกิในกลุมไมเพยีงแต

รับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง  แตตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของสมาชกิทกุคนในกลุม ความสําเร็จ

ของตนเองจงึถือเปนความสาํเร็จของกลุมดวย    รวมถงึแนวความคิดของอาทซท; และนิวแมน  (Artzt; &  
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Newman. 1990: 448-449) ที่มีตอการเรียนแบบรวมมือวา เปนการฝกใหผูเรียนรูจักการแกปญหารวม 

กันในกลุมเลก็ๆ โดยกลุมจะลมเหลวหรือสําเร็จนัน้ ก็เนื่องมาจากสมาชกิทุกคนในกลุม และบทบาทของ

ผูสอน คือการใหความชวยเหลือ ชี้แนะแหลงขอมูลการเรียนรู โดยผูเรียนตองเปนแหลงขอมูลความรูซึ่ง

กันและกนั 

     สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ เปนการเรียนที่มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาการทํางานรวม 

กับผูอ่ืน รูจักการชวยเหลือและมีน้าํใจตอกัน เคารพในสิทธิของกนัและกัน รับฟงความคิดเห็นและยอมรับ

ในความสามารถของผูอ่ืน กอใหเกิดความคิดสรางสรรคที่เปนไปในดานบวก มุงความสาํเร็จของกลุม

มากกวาความสําเร็จเฉพาะตน  จากความหมายดงักลาวกอใหเกิดประโยชนที่ไดรับจากการเรียนแบบ

รวมมือในหลายๆ ดานดงันี ้

  
2.2  ประโยชนของการเรยีนแบบรวมมือ  
        การเรียนแบบรวมมือ ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานรวมกบัผูอ่ืน รูจักการแกปญหา 

แสวงหาความรูและการยอมรับในความสามารถของผูอ่ืน ซึ่งจะทาํใหผูเรียนไดมีการพฒันาความรู ความ 

สามารถและความดี ทัง้ยังมคีวามสุขในการเรียนไปพรอมๆ กันดวย วัฒนาพร  ระงับทุกข (2541) ได

กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ ในหลายๆ ดานเชน ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี 

เนื่องจากผูเรียนมีการชวยเหลือแลกเปลี่ยนและใหความรวมมือซึ่งกันและกัน ทาํใหบรรยากาศเปนกันเอง

และเปดเผย  กอใหเกิดการเรียนรูในกลุมยอย โดยผูเรียนมีโอกาสพดูคุย อภิปราย ซักถามกันมากขึ้น 

นําไปสูการเขาใจอยางแจมแจง  ลดปญหาวินยัในชัน้เรียน  ผูเรียนจะใหกาํลังใจยอมรับและชวยเหลือซึง่

กันและกนั ชวยยกระดับคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยของทั้งหองเรียน เมื่อนักเรียนเกงชวยเหลือ

นักเรียนออน สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรค ไดศึกษาคนควางาน และแกปญหาดวยตนเอง 

ผูเรียนทีม่ีประสบการณในการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ    จะมีทกัษะในการบริหารงานจัดการ  การเปน

ผูนํา ผูตาม การแกปญหา มนุษยสัมพนัธและการสื่อความหมาย  และเปนการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ

ชวยเตรียมผูเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลกของความเปนจริง ซึ่งเปนโลกที่ตองอาศัยความรวมมือมากกวา

การแขงขัน  นอกจากนีจ้อหนสนัและจอหนสนั (Johnson; & Johnson. 1981: 45-50) ไดใหแนวคิดถึง

ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือวา ทาํใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทาํงานกลุม เปนการฝกทักษะ

ทางสังคม นกัเรียนเกงไดรับการยอมรับในสังคม เนื่องจากการทําหนาที่ชวยเหลือเพือ่นสมาชกิในกลุมใน 

การอธิบายบทเรียนแทนคร ูทาํใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน นกัเรียนตางไดรับการเอาใจใสจากเพื่อนในกลุม ทาํ 

ใหมีความเขาใจกันมากขึ้นดวย 

       จากแนวคิดที่ไดเกี่ยวกบัประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ สรุปไดวา  การเรียนแบบรวม 

มือกอใหเกิดประโยชนในหลายๆ ดาน   ทั้งตอตัวผูเรียนและสิ่งทเีกี่ยวของกับผูเรียนดวย   ดังจะเห็นไดวา 
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นอกจากผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตัวเองในดานความสามารถของวิชาที่เรียน โดยมีความสามารถทาง 

การเรียนในพฒันาการที่ดีข้ึน ยงัพัฒนาผูเรียนในดานสงัคม เพราะผูเรียนรูจักการทาํงานรวมกับผูอ่ืน มี

ทักษะทางสงัคมในทิศทางบวก ทัง้การชวยเหลือกนัและกัน เหน็อกเห็นใจกัน ลดความเหน็แกตัว ยอมรับ

ความแตกตางของตนเองและเพื่อนในดานตางๆ กอใหเกดิความผูกพันระหวางกัน ทัง้ยงัจะเปนประโยชน

กับตัวผูเรียนเอง ในการใชชีวิตประจําวันในอนาคตตอไปอีกดวย  ดังนัน้เพื่อใหมีความรูความเขาใจใน

พฤติกรรมของผูเรียนที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนแบบรวมมือ ผูสอนจึงควรศึกษาถงึพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น

ในลักษณะตางๆ กนัดวย 
 
2.3  ลักษณะพฤติกรรมของการเรยีนแบบรวมมือ 
        แมคเกรเกอร  (McGregor. 1960: 232-235) กลาวถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของสมาชกิใน

การทาํงานกลุมวา งานกลุมใหอิสระแกสมาชิกกลุมในการแสดงความคิดเหน็ มีการรับฟงเหตุผลของผู 

อ่ืน การวิจารณงานเปนไปอยางสรางสรรค มุงแกปญหาเพื่อความสาํเร็จของกลุม  มีการมอบหมายงาน

และปฏิบัติงานดวยความเตม็ใจ  ซึ่งจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson.1994: 48-54) ไดให

แนวคิดแยกเปนรายละเอียด ถึงการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นในการเรยีนแบบรวมมอืวา นัก 

เรียนจะแสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยออกมาในลักษณะตางๆ ดังนี ้

                   1. พฤติกรรมดานการใหและรับความชวยเหลอื (Giving and Receiving Assistance and 

Help) ในการเรียนแบบรวมมือจะพบวานกัเรียนมพีฤตกิรรมของการชวยเหลือสมาชิกในกลุม ลดการเหน็

แกตัว ซึ่งพบไดในการเรียนแบบลําพัง    

       2.  พฤตกิรรมดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแบบชัดเจนไมคลมุเครือ   (Information 

Exchange and Cognitive Processes)  นักเรียนมีความพยายามในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารให 

กับสมาชกิในกลุม   มกีารแสดงความคิดเห็นของตนอยางมีเหตุผล ทัง้ใหและรับฟงความคิดของคนอื่น     

เพื่อประโยชนและความสาํเร็จของทุกคนในกลุมอยางเปดเผย ไมปดบงั  

 3. พฤติกรรมแหงความเสมอภาค (Peer Feedback) การใหความสาํคัญกับความคิดและ

ความรูของผูอ่ืน เปนการกระตุนใหสมาชิกเกิดความรูสึกดีกับสมาชกิในกลุม ทาํใหอยากที่จะเรียนรูและ 

กลาแสดงความคิดเห็น  ไมวาคําตอบหรือความคิดของตนจะถกูหรือไมก็ตาม    เปนการชวยดํารงรักษา 

ความสัมพันธที่ดีในกลุมสมาชิกดวย 

  4. พฤติกรรมการทาทายและความขัดแยง (Challenge and Controversy) ในการทํางาน

รวมกันเปนกลุมยอมมีการแสดงความคิดเห็น  การสรุปขอมูลที่ไมตรงกัน ซึง่สิ่งนี้เปนประโยชนในการทาํ 

งานกลุม เพราะการเกิดความคิดที่ขัดแยงกนั จะทาํใหทัง้สองฝายพยายามที่จะหาขอสรุปความคิดเห็น

หรือขอตกลงที่ตรงกนั  ทาํใหรูจักการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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       5.  พฤตกิรรมการแสดงออกอยางมีสวนรวม  (Public Advocacy and Commitment)  เปน

พฤติกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกรูจักการแสดงออกตอหนาผูอ่ืน รูจกัที่จะลงทนุเวลา เงินหรือชื่อเสียงของตน 

เพื่อกิจกรรมของกลุม  นึกถงึสวนรวมมากกวาสวนตวั 

       6. พฤติกรรมการลดการแสดงอํานาจตอผูอ่ืน (Mutual Influence) นักเรียนทีม่ีความ 

สามารถทําใหกลุมประสบความสาํเร็จ   อาจรูสึกวาตนมีความสาํคัญ   และมีอํานาจเหนือสมาชกิคนอ่ืน 

ดังนัน้ในการเรียนแบบรวมมือ ทําใหนกัเรียนรูจักเปดใจรับฟงและไวใจในความคิดของผูอ่ืนไมใชเชื่อแต

ความคิดของตน 

       7. พฤติกรรมการสรางแรงจูงใจเพื่อความสําเร็จ (Achievement Motivation)  พฤติกรรมนี้

เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรูจากสมาชิกในกลุม โดยการที่สมาชกิสรางความรูสึกในดานบวกตอกลุมและ 

ระหวางสมาชกิในกลุมเอง การสรางสัมพันธภาพของสมาชิกในกลุมมคีวามสาํคัญกวารางวัลที่กลุมไดรับ 

       8.  พฤตกิรรมการไวใจซึ่งกนัและกนั (Interpersonal Trust)  พฤติกรรมการไวใจและเชื่อใจ

กันและกนัของสมาชกิในกลุม นาํไปสูการสรางความเชือ่มั่นใหเกิดขึ้นระหวางสมาชกิในกลุม และเปน

ศูนยรวมของปฏิสัมพันธเชงิบวก การไวใจนําไปสูการพฒันาและคงอยูของการเรียนแบบรวมมือ ทาํลาย

การเรียนแบบแขงขันกันและแบบลําพงัซึง่ขาดการไวใจและเชื่อใจผูอ่ืนมากกวาตนเอง 

       9.  พฤตกิรรมการลดอาการใจรอน (Anxiety and Performance) ความใจรอนเปนอุปสรรค 

ตอความสัมพนัธที่ดีของสมาชิก และนาํไปสูความเห็นแกตัว รบกวนการรับรูอยางมีเหตุผล การเรียนแบบ

รวมมือเปนการสรางสัมพนัธภาพที่ดีตอกนั   ชวยเหลือซึ่งกนัและกนั รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน

อยางมีเหตุผล ดังนัน้การเรียนแบบรวมมือจึงชวยลดอาการใจรอนและความตึงเครียดของสมาชิกในกลุม 

  สรุปไดวา  พฤติกรรมทีเ่กดิขึ้นจากการทาํงานกลุม เกดิขึ้นไดในหลายลักษณะทั้งเปนไปในทิศ

ทางบวกและลบ ดังนัน้ผูสอนจึงควรทําความเขาใจกบัพฤติกรรมดังกลาว เพื่อนําไปใชในการสังเกต

พฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นของผูเรียนในขณะที่ทาํการเรียนการสอน และอาจนาํไปใชในการทําการสังเกต

พฤติกรรมของผูเรียนตอไปไดดวย   

 
3.  เอกสารเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือในรปูแบบผสมผสาน   Cooperative 
Integrated  Reading and Composition ( CIRC ) 

3.1  ความหมายของการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน        
       การเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน     ถือเปนหนึ่งวิธีของการเรียนแบบรวมมือ ซึง่นาํ 

มาใชในการสอนทกัษะการอานและการเขียนโดยตรง   ซึ่งมนีักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความหมาย 

ของการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานไววา เปนการจดัการเรียนการสอนที่มุงพฒันาดานการ

อานเพื่อความเขาใจ      สามารถใชฝกทักษะตอเนื่องไปยังทักษะการเขียนและทกัษะทางภาษาได      ซึ่ง 
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ลักษณะการจดัการเรียนการสอน จะแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยตามระดับความสามารถ  โดยแตละ

กลุมยอยจะประกอบดวยผูเรียนทีม่ีความสามารถแบบคละกันคือ เกง ปานกลางและออน มกีารจัด

กิจกรรมเนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกนักลุมการอาน คนที่อานได อานใหคนที่อานไมได ฟง มีการตอบ

คําถามเกี่ยวกบัเร่ืองที่อาน   ฝกการสะกดคําและฝกคําศัพท  เขียนหวัขอเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่อาน    และมี

การคิดจากคะแนนสวนตัวทีส่มาชิกทําได รวมเปนคะแนนกลุม กลุมใดที่ทําคะแนนไดดี บรรลุเกณฑที่

กําหนดไวในการอานนั้นๆ จะไดรับประกาศนียบัตร สตีเวนส; และคณะ  (Stevens; Madden; Slavin; & 

Farnish. 1987: 433-454)  นอกจากนี้ขจรศักดิ์  สุนล ี (2545: 3) ไดใหความหมายของการเรียนแบบ

รวมมือในรูปแบบผสมผสานในแนวเดยีวกบัวรนารถ  เถือ่นคํา (2539: 27) วา เปนรูปแบบการเรียนแบบ

กลุมที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกนั โดยรูปแบบการเรยีนการสอนเนนกิจกรรมหลัก 

3 ประการคือ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนอานจบัใจความ และกิจกรรมบูรณาการเขียนกบัภาษา 

ศาสตรหรือกิจกรรมผสมผสานระหวางการเขียน  เนนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถของตน

ตามศักยภาพที่มีอยู  ตระหนกัถึงบทบาทของตนในการเปนสมาชกิสวนหนึง่ของกลุม จึงตองมีสวนรวม

ในการแกปญหาตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จไดและยอมรับรวมกนัในความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพูลศรี  กิจเฉลา (2544: 6)  ทีก่ลาววา การเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสม 

ผสานหมายถงึ การสอนการอานและการเขียนเรียงความเชิงบูรณาการแบบรวมมือ เปนรูปแบบการเรียน 

แบบรวมมือซึง่พัฒนาโดย สลาวนิ (Slavin. 1990) และคณะอาจารยในมหาวทิยาลัย John Hopkins 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC ใชสําหรับสอนการอาน การเขียนและทักษะทาง

ภาษา มีการแบงกลุมผูเรียนตามระดับความสามารถ แลวจัดผูเรียนเปนทีมยอยๆ ทํางานรวมกนัเปนกลุม 

  สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานนี้  เปนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

โดยอาศัยกิจกรรมกลุมแบบรวมมือ  มีการแบงกลุมการเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวย

สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกในกลุมชวยเหลือกนัทํางาน มีปฏิสัมพนัธแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นรวมกัน  กอใหเกิดความเปนอันหนึง่อันเดียวกนัภายในกลุม    มุงทาํงานเพื่อความสาํเร็จของกลุม  

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนมุงเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน รวมถงึทักษะทางภาษาของ

นักเรียนใหมีประสิทธิผลมากขึ้น  ดังนั้นกอนจะนําการเรียนดังกลาวไปใชกับผูเรียน ผูสอนจึงควรศึกษา

ถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานใหเขาใจกอน เพื่อดําเนนิกิจกรรม

การสอนไดถูกตอง ครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนตอไป 
 
3.2  ขั้นตอนการสอนแบบรวมมือในรปูแบบผสมผสาน 
      การสอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน เปนวธิทีี่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการอานเพื่อ

ความเขาใจ   โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเปนเครื่องมือ   ดังนัน้การลาํดับข้ันในการสอนตามแบบ 
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ของ สตีเวนส; และคณะ (วรพรรณ สิทธิเลศิ.  2537: 24; อางองิจาก Stevens; et al.1989: 1-35)  ซึ่งพอ

สรุปลักษณะทีสํ่าคัญ ได 2 ประการ  คือ  การเตรียมการสอน (Preparation)   และกิจกรรมการเรยีนการ

สอน (Learning and Teaching Activities) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

                   3.2.1  การเตรียมการสอน  

      1. การเตรียมเนื้อหาเนื้อหาที่ใชในการสอน เปนแบบโครงสรางขอเขียน (Story 

Grammar) ทีจ่ัดเปนชุดๆ ตามระดับความสามารถของผูเรียน 

      2.  การจัดนักเรียนเขากลุม   (Assigning Students to Teams)  ครูเปนผูจดักลุมนัก 

เรียนเขากลุมอาน (Reading Groups) กอน กลุมละ 2 คน  โดยจัดใหนกัเรียนที่มคีวามสามารถในการ

อานสงูจับคูกบันักเรียนที่มคีวามสามารถในการอานต่ํา แลวจัดนักเรียนกลุมอานเขาเปนทีมซึง่ประกอบ 

ดวยสมาชิกทีม่าจากกลุมอาน 2 กลุม คือผูที่มีความสามารถในการอานสงู 2 คน และต่ํา 2 คน 

      3. การจัดทําใบคะแนนของทีม (Team Score Sheet)  เปนแบบบันทกึคะแนนราย 

บุคคลของนักเรียน แตละทมีประกอบดวย รายชื่อสมาชิกในทีมและตารางคะแนนทดสอบเมื่อจบแตละ

บทเรียน   ครูจะอธิบายการไดมาซึ่งคะแนนแตละอยาง  ทีมทีท่าํคะแนนไดถึง 90 คะแนนขึ้นไป  จะไดรับ 

การกลาวชมใหเปน “ Super Team ”  ทีมที่ทาํคะแนนได 80–89 จะไดรับการกลาวชมใหเปนทมี “ Great 

Team ”และทมีที่ทาํคะแนนได 70-79 คะแนน จะไดรับการกลาวชมใหเปน “ Good Team ”  

      4. การจัดทําแบบฟอรมบันทึกการทาํงานที่ไดรับมอบหมาย (Assignment Record 

Form) ในแบบฟอรมจะมีรายชื่อนักเรียนวันที่ทีเ่รียน และตารางกิจกรรมที่ทําหลงัการอาน และในระหวาง

การอาน 

      3.2.2  กิจกรรมการเรียนการสอน 

                       1.  ข้ันนาํเสนอบทเรียน  (Teacher Presentation)  ครูผูสอนเปนผูนําเสนอบทเรียนโดย

การทบทวนศพัทเกา สอนคําศัพทใหม  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะทําใหนกัเรียนไดอานออกเสยีงคาํศัพท 

อยางถูกตองคลองแคลว ใหนักเรียนรูความหมายของคาํศัพทยาก โดยการอธิบายและใหคําจาํกัดความ  

เพื่อที่จะใหนักเรียนมีความสามารถนําเอาคําศัพทไปสรางประโยคไดอยางมีความหมาย และถูกตองตาม 

หลักไวยากรณ  หลงัจากที่ครูสอนคําศพัทแลว ครูกแ็นะนาํเรื่องทีจ่ะใหนกัเรียนอาน ใหนักเรียนเดาหรือ

คาดการณลวงหนา วาเรื่องที่ครูจะใหอานเปนเรื่องเกีย่วกับอะไร  โดยเดาจากคําศัพทที่ครูสอนเพื่อเปน

การโยงประสบการณเดิมเขากับเร่ืองที่จะเรียน 

          2.  ข้ันฝกทํางานเปนทีม  (Team Practice) กิจกรรมทีน่ักเรียนฝกทํางานเปนทีมจะทาํ

เมื่อครูนําเสนอบทเรียนเรียบรอยแลว  ซึง่แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 

        2.1  การฝกโดยมีครูควบคุมอยู (Controlled Practice) เชนการอานออกเสยีงคาํศัพท 

ฝกหาความหมาย สะกดคํา อานในใจ อานออกเสียง การคนหาคําตอบจากเรื่องทีอ่าน การเลาเรื่อง การ 



 17

เขียนเกีย่วกับเร่ืองที่อาน            

            2.1.1 อานออกเสยีงคําศัพท (Word Out Loud) นกัเรียนฝกอานออกเสยีงคาํศัพท

จากรายการคาํศัพท (Words Mastery List)  ที่ครูใหกับคูของตนเปลี่ยนกนัอานและชวยกนัแกไขเมื่ออาน

ผิด จนกระทัง่อานไดราบร่ืนรวดเร็วและถูกตอง กิจกรรมในขอนี้จะชวยใหนักเรียนรูความหมายของคํา

โดยอัตโนมัติ และไมเปนอุปสรรคในการทาํความเขาใจในเรื่องที่ครูจะใหอานเลย 

            2.1.2  ฝกหาความหมายของคํา (Word Meaning Practice) นักเรียนใชคําศัพท

จากรายการคาํศัพท (Words Mastery List) ในการฝกหาความหมายของคําศัพทจากพจนานกุรม  แลว

เขียนความหมายของคําศพัทเปนคาํพูดของตนเอง ( ถาทําได ) และสรางประโยคจากคําศพัทที่ครูให 

            2.1.3  สะกดคํา (Spelling) นักเรยีนฝกสะกดคาํศัพทกับคูของตน  หรือกับเพื่อนใน

ทีม โดยมีคนบอก 1 คน ใหสมาชิกในกลุมเขียนแลวเปลีย่นกนัตรวจจนกวาจะสะกดคาํไดทุกคํา       

           2.1.4  อานในใจ (Silent Reading) หลังจากหาความหมายของคําและสะกดคําได

แลวนักเรียนอานเรื่องที่ครูกาํหนดใหในใจกอน  เพื่อรวบรวมและทาํความเขาใจเรื่องกอนที่จะฝกอานออก 

เสียง ในขั้นตอไปกับเพื่อน          

           2.1.5 การอานออกเสียง (Reading Aloud) นกัเรียนเปลี่ยนกนัอานคนละยอหนากับ 

คูของตนหรือกับเพื่อนรวมทีม  เมื่อใครอานออกเสยีงไมถูกก็ชวยกนัแกไข  สวนครูผูสอนจะตองคอยเดิน 

ดูนักเรียนทกุกลุมเปนการสังเกตความถูกตองในการอานของนักเรียน และคอยชวยเหลือเมื่อนกัเรียนมี

ปญหา 

           2.1.6 คนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน (Treasure Hunt) นักเรียนในแตละคูชวยกนัตอบ

คําถามแตละตอนของเรื่องที่ครูใหอาน ปรึกษาและอภปิรายหาคําตอบที่ถูกตองกอนทีน่ักเรียนแตละ คน

จะเขียนคาํคําตอบของตนเองสงคร ู

           2.1.7 การเลาเรื่อง (Story Retelling) นักเรียนในแตละกลุมชวยกันสรุปใจความ

สําคัญของเรื่องตามลาํดับเหตุการณเปนคาํพูดของตนเองโดยครูใชคําถามแนะแนวทางในการเลาเรื่อง 

           2.1.8 การเขียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน (Story–Related Writing) นักเรียนแตละกลุม

เขียนสรุปใจความสาํคัญลําดับเหตุการณจากการเลาเรือ่ง สอดแทรกความรูสึกนกึคิดและความคิดเห็น

เกี่ยวกับเร่ืองทีอ่าน ตามแนวความคิดของตนเอง 

        2.2  ข้ันตอนการฝกแบบอิสระ (Free Practice) หลังจากที่นกัเรียนไดทํางานเปนกลุม 

โดยมีครูคอยควบคุมดูแลชวยเหลืออยางใกลชิดแลวนกัเรียนจะไดฝกทํางานเองตามลําพัง โดยการแลก 

เปลี่ยนความรูกันภายในกลุมหรือระหวางกลุม การชวยตรวจแกไขความถูกตองของผลงานของผูรวมทีม 

( Peer Pre – assessment ) กอนที่จะสงครู นอกจากนีน้ักเรียนยงัสามารถฝกอานเรื่องที่ตนสนใจไดตาม

ความตองการนอกหองเรียน 
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       3. ข้ันการทดสอบ (Testing) หลงัจากทีน่ักเรียนจบแตละบทแลวครูผูสอนจะทดสอบนกั 

เรียนเกีย่วกับความเขาใจในการอานเรื่อง การสรางประโยคจากคาํศัพทที่ให และการอานออกเสียง

คําศัพท ซึง่ใชเวลาประมาณ 15–20 นาท ี โดยทดสอบเปนรายบุคคล ไมอนุญาตใหชวยเหลือกัน ครู 

ผูสอนตองใหนักเรียนแยกโตะจากกลุม คะแนนของกลุมข้ึนอยูกับความสามารถของสมาชกิในทมีทุกคน  

เมื่อนักเรยีนทาํการทดสอบเสร็จ ครูผูสอนควรรบีตรวจและบอกคะแนน ของแตละทมีใหทกุคนทราบ หาก 

เปนไปไดควรบอกใหนกัเรียนทราบในคาบตอไป เพื่อเปนการกระตุนและใหกําลงัใจแกนักเรียน 

     4.  ข้ันตระหนกัถึงความสําเร็จของกลุม (Team Recognition) ทนัททีี่ครูคิดคะแนนของ

นัก เรียนแตละคนและแตละทีมเสร็จแลว ครูควรจะใหรางวัล เกียรตบัิตรหรือกลาวคําชมเชยแกกลุมที่ทาํ

คะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนด  เพื่อเปนการชี้ใหเหน็คุณคาของความรวมมอืและความสําเร็จในทมี 

      3.2.3   การคิดคะแนน 

           การกําหนดการคิดคะแนน เพื่อเปนการตัดสินความสาํเร็จของกลุมมเีกณฑต้ังไวดังนี ้  

     1. การกาํหนดคะแนนของทีมในการอาน (Determining Team Scores In Reading)  มี

จุดประสงคเพือ่ที่จะใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ  ในการทํางานของตน เพื่อเปนแรงเสริมในการใหความ  

รวมมือกนัในการทาํงาน และกระตุนใหนกัเรียนขยนัทํางานติดตอกันอยางตอเนื่อง    ดังนัน้จงึเปนสิ่งจาํ  

เปนอยางยิ่งสาํหรับการใหคะแนนหรือรางวัลทีมในการอานเพื่อเปนแรงเสริมแกผูเรียน 

     2.  คะแนนการทาํงานของทีม (Teamwork Points) หมายถงึคะแนนความรวมมือในทมี  

ครูจะมีคะแนนให 20 คะแนน สมาชกิของทีมแตละทมีจะไดคะแนนตามพฤติกรรมในการเรียนซึ่งขึ้นอยู

กับความสาํเรจ็ของการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครู ความรวมมอืและชวยเหลอืกันและกนั และการ

ปฏิบัติตามกฎของหองเรยีนในคาบสุดทายของการเรียนแตละสัปดาห ครูจะใหคะแนนสมาชกิแตละคน 

ในทีม  โดยเขียนลงในแบบฟอรมการทํางาน 

     3. การคิดคะแนน (Calculating Team Scores) ครูผูสอนนําคะแนนทีน่ักเรียนไดจาก

การทดสอบขอเขียน  สอบอานออกเสยีงคําศัพท  คะแนนการทาํงานที่สมาชิกแตละคนในทีมไดมารวม 

กันแลวหารดวยจํานวนสมาชิกในแตละทมี คะแนนทีอ่อกมาจะเปนคะแนนทีม เกณฑการจัดกลุมตาม

คะแนนที่กลุมทําได  

   กลุมที่ไดคะแนน  90 – 100  เรียกวา     super team 

   กลุมที่ไดคะแนน   80 – 89    เรียกวา    great team 

   กลุมที่ไดคะแนน   70 – 79    เรียกวา    good team      

           สรุปวา  ข้ันตอนการสอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานแบงออกเปน 2 ข้ันตอนหลกัๆ 

คือ ข้ันเตรียมการสอน และขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ในแตละขั้นตอน ผูสอนตองจดัทําราย 

ละเอียดของแตละขั้นใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน และจุดมุงหมายของแผนการสอนในแตละแผน 
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รวมไปถึงตองครอบคลุมเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานที่ผูสอนจัดทําขึ้น

เพื่อวัดความสามารถของผูเรียนดวยและหากผูสอนเขาใจบทบาทของตนจะชวยใหผูสอนดําเนินกิจกรรม 

ไปไดอยางเหมาะสม และทาํใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นดวย 

   
3.3  บทบาทของครูกับการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
   ในการเรียนแบบรวมมือ ครูมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม ตามแนวคิดของ สตีเวนส; แมด 

เด็น; สลาวนิ; และฟารนชิ  (Stevens R.; Madden N.; Slavin R; & Farnish A. 1987).  ดังนี ้

1.   เปนผูตัดสินใจ   โดยการใหความรูและทกัษะทีน่ักเรียนจะไดเรียนรวมกัน    เปนผูพจิารณา 

ขนาดของกลุมวา แตละกลุมควรมีขนาดเทาใด จงึจะเหมาะสมในการทาํกิจกรรม และแตละกลุมควร

ประกอบไปดวยนักเรียนที่มคีวามสามารถแบบหลากหลาย การจัดเตรียมหองเรียนควรอยูในลกัษณะที่

ยายเปนกลุมเล็กๆ ไดงาย  มีการเตรียมแหลงความรู ขอมูล และกาํหนดบทบาทหนาที่ของนักเรยีนแตละ

คนในกลุม 

2.   เปนผูวางแผนการสอน   ครูอธิบายลักษณะงาน วัตถปุระสงคของบทเรียน     ความคิดรวบ 

ยอดที่ควรจะไดจากบทเรียน  กําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน กระตุนใหนกัเรียนตระหนกัเหน็

ความสาํคัญของการเรียนแบบรวมมือ  จดัแบงใหนกัเรียนมีความรับผิดชอบรวมกนั ทํางานและชวยเหลือ

กัน อธิบายเกณฑการประเมินความสาํเร็จและพฤติกรรมที่คาดหวังวานาจะเกิดขึน้ในระหวางการเรียน 

เชน การชวยเหลือ สนับสนนุ และรับฟงความคิดเห็นรวมกัน 

3.   เปนผูใหคําแนะนํา    คอยสังเกตใหนักเรยีนสรุปผลประโยชนที่ไดจากการรวมมือในการทํา  

งาน ใหคําแนะนําและวิจารณการทาํงานกลุมหรือพฤตกิรรมของนักเรียน  โดยเดินดูรอบๆ ขณะที่นกัเรียน 

ทํางาน หากนักเรียนทาํในทางที่เหมาะสมใหเสริมแรงทันที รวมทัง้ชมเชยการทาํงานที่ดีดวย หรือหาก

นักเรียนมีปญหา ครูสามารถอธิบายหรือสอนใหมในสิ่งที่นกัเรียนตองการทราบ ทัง้นี้ครูควรคอยสังเกต

พฤติกรรม หรืออาจแบงการสังเกตใหผูเรียนสังเกตรวมดวยได 

4.   ประเมนิผลการดําเนนิงาน   โดยประเมินจากการเรียนรูของนักเรียน   และประเมินการทํา  

งานกลุม เพือ่ทําการวิเคราะห นาํมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการทาํงานกลุมมีประสิทธิภาพตอไป โดย

ประเมนิจากรายบุคคล กลุมเล็กและทัง้หองเรียนตามลาํดับ 

 สรุปไดวา ครูมีบทบาทในการทําใหนกัเรยีนเขาใจวิธีการเรียนแบบรวมมือ ดวยการวางบทบาท 

ตนเองในดานตางๆ ทัง้การเปนผูแบงกลุมการเรียนรู การกาํหนดแนวการสอน อธิบายลกัษณะการ

ทํางาน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนกัเรียนระหวางทําการเรียนการสอน และประเมินผลการดําเนิน 

งาน เพื่อนาํมาวิเคราะหและปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธภิาพตอไป 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานทั้งในและตาง 
ประเทศ 

4.1  งานวิจัยในตางประเทศ 
       สตีเวนส และคณะ (Stevens; et al.1987)  ไดศึกษาถงึผลการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบ

ผสมผสาน CIRC  เปรียบเทยีบกับการสอนแบบเกาที่มคีรูเปนศูนยกลาง   เพื่อศึกษาผลของการเรียนเพื่อ 

ความเขาใจการอานเรื่อง การอานคําศพัท กลไกทางดานภาษา และการสะกดคํา  วชิาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนเกรด 3 และ 4  จํานวน 461 คน   ของโรงเรียนรอบนอกรัฐแมรีแลนด    เปนเวลา 12 สัปดาห   

เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แผนการสอนอานแบบดั้งเดิมกับแผนการสอนอานแบบชุดหลักสูตรภาษา 

อังกฤษและภาษาสเปน  แบบทดสอบรายบุคคลเกี่ยวกบัการเขียนความหมายของคําศัพท ประโยคและ

อานออกเสยีงคําใหครูฟง  ผลปรากฏวา   นักเรียนทีเ่รียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน   มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนเพิ่มข้ึนดงันี ้ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจในการอานเรื่องเพิม่ข้ึนที่ระดับ .19  การ  

อานคําศพัทเพิ่มข้ึนที่ระดับ .18   การสะกดคําเพิ่มข้ึนที่ระดับ .29  การใชภาษา และกลไกทางดานภาษา

เพิ่มข้ึนที่ระดบั .24  ซึ่งสงูกวานักเรียนทีเ่รียนโดยวิธกีารสอนแบบเดิมที่มีครูเปนศนูยกลาง 

 เฮอรทซ ลาซารอวิทซ; ไอวอร่ี; และคอลเดอรอน (Hertz-Lazarowitz; Ivory; & Calderon. 

1993)   ไดศึกษาถึงผลการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน CIRC   เปรียบเทียบกับการสอนแบบ

เกาที่มีครูเปนศูนยกลาง เพือ่ศึกษาความเขาใจการอาน และกลไกทางภาษาของนกัเรียนเกรด 2  ในการ

เรียนวิชาภาษาสเปน ตอเนือ่งเมื่อนกัเรียนขึ้นเกรด 3  ในการเรียนวชิาภาษา อังกฤษและเกรด 4 ในการ

เรียนวชิาภาษาอังกฤษเชนเดียวกนั   ของนักเรียนโรงเรียนเอลปาโซ รัฐเท็กซัส   ซึง่เปนโรงเรียนสองภาษา  

รวมนักเรียนกลุมตัวอยางทัง้ 3 ระดับชั้น เกรด 2-4  จํานวน 24 หองเรียน  รวมนักเรียนทัง้สิ้น 364 คน  

โดยทดลองกบันักเรียนเกรด 2 เปนระยะเวลา 1 ป  ทดลองตอเมื่อนกัเรียนขึน้เกรด 3 รวมเปนเวลา 2 ป  

และนักเรียนขึน้เกรด 4 รวมเปนเวลา 3 ป  เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แผนการสอนแบบรวมมือใน

รูปแบบผสมผสานกบัแผนการสอนแบบหลักสูตรมาตรฐานแบบ WWC ของโรงเรียน  ผลปรากฏวา การ

เรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานไมมีผลตอการอานออกเสยีงตามตัว อักษร  แตมีผลสัมฤทธิ์ดาน

ความเขาใจในการอาน และทักษะทางภาษาสงูกวานักเรียนทีเ่รียนโดยวิธกีารสอนแบบเดิม เร่ิมต้ังแต

นักเรียนเกรด 2 ที่เรียนภาษาสเปนเปนทักษะทางภาษาเพิ่มเติม มีผลสัมฤทธิ์ในดานการอานและการ

เขียนสูงกวาทีร่ะดับ .45  และนักเรยีนเกรด 3 ที่เรียนภาษาองักฤษเปนภาษามาตรฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ใน

ดานการอานและทักษะทางภาษาสงูกวาที่ระดับ .44  และนักเรยีนเกรด 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา

มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ในดานการอานและทักษะทางภาษาสงูกวาที่ระดับ  .09 นอกจากนี้นกัเรยีนยงัมี

ทักษะทางสงัคมในเชิงบวก มีแนวโนมที่จะเขาใจความหมายของภาษาทีซ่ับซอนไดมากขึ้น  
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 ศาสตราจารย เย ยฟิาง (Yeh, Yi-Fang. 2007)  ไดศึกษาถึงผลการเรียนเรื่องความเขาใจใน

การอานภาษาที่สอง โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน CIRC กับนักเรยีนทีม่ีความ 

รูเดิมในภาษานั้นอยูกอนแลวของนกัเรียนโรงเรียนสองภาษา Chinese heritage school ในรัฐนวิเจอรซี่

ทางตอน เหนอื โดยนักเรียนกลุมตัวอยางคือนักเรียนเกรด 5–6 ที่เรียนภาษาจีนเปนภาษาที่สองจํานวน 1 

หอง เรียนรวมนักเรียนทัง้สิน้ 30 คน แบงออกเปนนักเรียนชาย 16 คน และนักเรียนหญิง 14 คน แลวแบง

ออก เปนนักเรียนกลุมเกงและกลุมออน โดยคะแนนการแบงนักเรียนมาจากคะแนนการทดสอบดานการ

ฟง ภาษาจีนในวิชาภาษาจนีทีน่ักเรียนเรยีนอยู  เมื่อทําการแบงกลุมเกงและออนไดแลว  นํานักเรยีนกลุม

ดังกลาวมาทาํการทดลอง  เพื่อศึกษาผลการเรียนการสอนการอานภาษาจนีเพื่อความเขาใจ โดยเนื้อหา

ที่ใชสอนเกี่ยวกับภาษาทองถิ่นและวัฒนธรรมจีน ทาํการศกึษาทดลองเปนเวลา 12 สัปดาหๆละ 1 คาบๆ 

ละ 50 นาท ีทัง้หมด 12 คาบเรียน ดวยเนือ้หาสัปดาหละ 1 บทเรียนรวมเปน 12 บทเรียน   เครื่องมือที่ใช

ใน การทดลองคือ แผนการสอนในรูปแบบผสมผสาน แบบทดสอบกอนและหลงัการทดลอง แบบสังเกต

และ ประเมินผลระหวางการทดลอง ผลปรากฏวา พฤติกรรมตอบรับที่นกัเรียนมตีอรูปแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ CIRC  เพิ่มข้ึนรอยละ 40.35   ผลสัมฤทธิ์ทางดานความเขาใจในการอานเพิ่มข้ึนรอย

ละ 59.65  นกัเรียนมีความเขาใจคําศัพท กลไกทางภาษา และกลาแสดงออกมากขึ้นตามลาํดบั นอก 

จากนี้นกัเรียนยังมกีารชวยเหลือกนั เขาอกเขาใจกนั และมีน้าํใจตอกันมากขึ้น โดยเฉพาะมีความเขาใจ

ในขนบธรรมเนียม ภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนและนักเรียนเชื้อสายจนีมากขึ้นดวย  
 
4.2  งานวิจัยในประเทศ  
       ขจรศักดิ ์  สุนลี (2545) ไดทําการวิจยัเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ

และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวธิีสอน CIRC ประกอบ

กับการใชส่ือในชีวิตประจาํวนั โรงเรียนโยนออฟอารค กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2544 

ไดมาจากการสุมอยางงาย จาก 5 หองเรียน จํานวนนกัเรียน 238 คน สุมอยางงายไดมาจํานวน 1 หอง 

เรียน จาํนวนนักเรียน 50 คน  หลงัจากนัน้แบงนักเรียนตามระดับความสามารถในการอานภาษา อังกฤษ  

โดยนาํผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษของภาคเรยีนที 1 ปการศึกษา 2544 เปนเกณฑในการจัด

กลุม คือนกัเรียนทีม่ีคะแนน 50–69 คะแนนจัดเปนกลุมตํ่า และนักเรียนที่ไดคะแนนตัง้แต 70–100 

คะแนนจัดอยูในกลุมสูง แลวกําหนดใหนักเรียนจับคูกนัระหวางนกัเรียนในกลุมสูงกับนักเรียนในกลุมตํ่า 

จํานวน 3 คู เปน 1 ทีม ในแตละทีมมีสมาชิก 6 คน ทั้งหมดเปน 8 ทีม ระยะเวลาที่ใชในการทดลองทั้งสิน้ 

10 คาบๆ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แผนการสอนการอานเพื่อความเขาใจภาษา 

อังกฤษจํานวน 10 แผน, แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาองักฤษแบบ

ปรนัย 60 ขอ,  แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษจํานวน 20 ขอ     ผลการวิจยัพบวา 
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ความสามารถในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะอานภาษาอังกฤษ มีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองที่

อานและนักเรยีนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 ปยวรรณ  ศิริรัตน (2543) ไดทําการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน ความ 

สามารถในการเขียนภาษาองักฤษและความสามารถในการทาํงานรวมกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบโครงสรางระดับยอดดวยการจัดกิจกรรมการเรยีนแบบ CIRC   กับการสอนตาม 

คูมือครู  โรงเรียนเทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2542 ไดมาจากการสุมอยาง

งาย  ดวยวธิกีารจับฉลากจากจํานวน 5 หองเรียนรวมนักเรียน 270 คน จับฉลากไดมา 2 หองเรียน    

แลวนํานักเรยีนทัง้ 2 หองเรียนนี้มาคละกนั      และแบงนักเรียนออกเปนกลุม ดวยคะแนนผลสัมฤทธิท์าง  

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ. 025ข ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2541 ตามระดับความสามารถสูงและต่ํา  

ซึ่งมีอัตราสวน 2 : 2   แลวจับฉลากเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  โดยมีจํานวนนกัเรียนกลุมละ 40 

คน ระยะเวลาที่ใชในการทดลองทัง้สิ้น 10 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆละ 50 นาท ีรวม 20 คาบ เครื่องมือที่ใช

ในการทดลองคือ แผนการสอนอานแบบโครงสรางระดบัยอดดวยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC 

จํานวน 9 แผน,  แผนการสอนอานตามคูมือครูจํานวน 9 แผน,  แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน

จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษจํานวน 1 เร่ือง และแบบสังเกต

ความสามารถในการทํางานรวมกันในการเรียนภาษา อังกฤษจาํนวน 15 ขอ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 

ที่ไดรับการเรียนแบบ CIRC มีคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนทีไดรับการ

สอนตามคูมือครูอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 นกัเรียนมีกระบวนการทางความคิด ซึ่งนําไปสู

ความคิดรวบยอดดีข้ึน สามารถจัดลําดบัข้ันตอนในการเขียนเรื่องกระชับและชัดเจนขึ้น มกีารทาํงานรวม 

กันเปนกลุมและพยายามชวยเหลือกนัและกัน และเอาใจใสบทเรียนมากขึ้นดวย 

      พูลศรี  กจิเฉลา (2544)  ไดทําการวจิัยเพื่อศึกษาความเขาใจในการอาน ความสามารถใน

การเขียนภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ไดรับการ

สอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา 2543   ไดมาจากวิธีสุมอยางงายจากจํานวน 6 

หองเรียน   จาํนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน   สุมอยางงาย    ไดมาจาํนวน 2 หองเรียน จํานวนนกัเรียน 

56 คน แลวจบัฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียนๆ ละ 28 คน ระยะเวลาที่

ใชในการทดลองทัง้สิ้น 5 สัปดาหๆ ละ 4 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 20 คาบ เครื่องมอืที่ใชในการทดลองคือ 

แผนการสอนของกลุมทดลองโดยวธิีการเรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC จํานวน 5 

แผน, แผนการสอนของกลุมควบคุม ตามกระบวนการสอนตามคูมือครูจํานวน 5 แผน, แบบทดสอบวัด

ความเขาใจในการอานภาษาไทยแบบปรนยัจํานวน 40 ขอ, แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีน 
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ภาษาไทย, แบบทดสอบวัดความสนใจในวิธีสอนภาษาไทย  ผลการวจิัยพบวา    ความเขาใจในการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRCสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน  

แบบตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย แตก 

ตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสนใจในการเรียนภาษาไทยแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนเกงใหความชวยเหลอืนกัเรียนออน ขณะเดียวกันนักเรียนออนก ็

พยายามปรับปรุงทักษะของตนเองใหดีข้ึน มีการชวยเหลอื แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กันในการทํากจิกรรม

กลุม เสริมสรางความมั่นใจและทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

      ยุภาวดี  ขันธุลา (2546)  ไดทําการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์   และเจตคติตอการอาน 

จับใจความภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรบํารุง  อําเภอหนอง 

กุงศรี  จงัหวัดกาฬสนิธุ  ภาคเรียนท ี1 ปการศึกษา 2546   ไดมาจากการสุมอยางงายจากโรงเรยีนภาย 

ในกลุมหนองกุงศรีลําหนองแสง  ซึ่งมีจาํนวนทัง้สิ้น 7 โรงเรียน มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด 189 คน จับ

ฉลากไดมา 1 โรงเรียน จํานวนนกัเรียน 56 คน จากนัน้ใหนักเรียนทัง้ 56 คน จับฉลากเขากลุมทดลอง

และกลุมควบคุม กลุมละ 28 คน ไมระบุระยะเวลาที่ใชในการทดลอง แตใชแผนการสอนทัง้สิ้น 12 แผน 

เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การอานจับใจความภาษาไทย 

โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูโดยใชโปรแกรม CIRC จํานวน 12 แผน,   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

การอานจับใจความภาษาไทย, แบบวัดเจตคติตอการอานจับใจความภาษาไทย และแบบบันทกึสังเกต

พฤติกรรมการเรียนของนักเรยีน  ผลการวจิัยพบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยสงูกวานกัเรียนที่เรียนตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  และมเีจตคติที่ดีตอการอานจับใจความภาษาไทยสูงกวานกัเรียนที่เรียนตามคูมือครู 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เชนเดียวกัน นักเรียนทีม่ีความสามารถแตกตางกนัสามารถทํางาน

รวมกัน และรักการทํางานเปนทมี มีความสนใจในการอานหนงัสือมากขึ้นดวย 

 สรายุทธ  จันทรสมบัติ (2548) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใชการเรียนแบบรวมมือที่มี

ตอความเขาใจในการอานภาษาองักฤษ   และศึกษาเจตคติของนักเรียนตอการอานภาษาอังกฤษของนกั 

เรียนระดับนาฏศิลปชั้นกลางปที่สาม วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  อําเภอเมือง จงัหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียน

ที 1 ปการศึกษา 2547 ไดมาจากการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากจาก 2 หองเรียน รวมนักเรยีน 48 

คน  จับฉลากไดมาจํานวน 1 หองเรียน  จํานวนนักเรยีน 24 คน จากนั้นแบงนกัเรียน 24 คนนี้ออกเปน 2 

กลุมใหญ เปนนกัเรียนกลุมเกงและนักเรียนกลุมออน  โดยเรียงตามระดบัคะแนนสอบปลายภาคเรียนที ่

2 ปการศึกษา 2546 แลวจงึแบงนกัเรียนออกเปนกลุมยอยๆ ละ 4 คน ประกอบดวยนกัเรียนเกง 2 คน

และนักเรียนออน 2 คน จาํนวนทั้งสิน้ 6 กลุม ระยะเวลาที่ใชในการทดลองทัง้สิ้น 6 สัปดาหๆ ละ 4 คาบๆ  
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ละ 50 นาท ี รวม 24 คาบ   เครื่องมือทีใ่ชในการทดลองคือ    แผนการสอนอานโดยวิธีการเรียนแบบ

รวมมือแบบผสมผสานจาํนวน 6 แผน, แบบสอบถามวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษกอนและ

หลังการทดลองแบบอัตนัย 4 ขอและปรนัย 30 ขอ, แบบสอบถามวัดเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษ

จํานวน 18 ขอ และแบบสังเกตพฤติกรรมในการทํางานกลุมของนักเรียนจํานวน 14 ขอ ผลการวิจยัพบวา 

นักเรียนทีเ่รียนโดยวิธ ีCIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจในเนื้อเร่ืองหลังการทดลองสูงกวา 

กอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติทีดี่ตอการอานภาษาอังกฤษอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมสีวนรวมกนัภายในกลุมยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน  

ชวยเหลือกนัมากขึ้น มีความภูมิใจและพงึพอใจในผลงานของตวัเองและของกลุมเมื่อทํางานสําเร็จตาม

เปาหมายที่ไดต้ังไว 

       จากงานวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ ทานดังที่กลาวมาแลวนั้น   สรุปไดวา    การเรียนการ 

สอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียน ทั้งในดานความสามารถใน

การเรียนและพฤติกรรมทางสังคม  ดังจะเห็นไดวา ผูเรียนมกีารจัดระบบทางความคิดดีข้ึน ทําใหเขาใจ

บทเรียนไดดีข้ึน ทั้งยังสงเสริมพฤติกรรมของผูเรียนทัง้พฤตกิรรมสวนบุคคลและทางสงัคมใหมทีศิทาง

เปนไปในดานบวก  คือกระตือรือรนในการเรียน เอาใจใสบทเรียนมากขึ้น เขาใจและมีน้ําใจชวยเหลือ

ผูอ่ืน ภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับถึงความสามารถที่แตกตางกันระหวางบุคคล  รับฟงความคิดเหน็ซึ่งกัน 

และกัน รูจักการทาํงานเปนทีม มุงมั่นเพื่อความสําเรจ็ของกลุม  ดังนัน้การเรียนแบบรวมมือในรูปแบบ

ผสมผสานจงึมีความเหมาะสม ในการทีจ่ะพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสงู 

ข้ึน  โดยอาศัยการใชกิจกรรมกลุมแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 

 
 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวิจัยมวีัตถุประสงค      เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถในการ 

อานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยวิธีการเรียนแบบรวมมอืในรูปแบบผสมผสาน    

ตามขั้นตอนดงันี ้

1.   การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

3.   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

4.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

5.   วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู 

6.   การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช  
 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง     
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ของโรงเรียน         

เพ็ญสมิทธ    เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552 จํานวน  2 หองเรียน รวม

นักเรียน 79 คน  โดยนักเรียนแตละหองจะเปนแบบคละความสามารถคือประกอบไปดวยนักเรียนที่มี

ความสามารถในระดับเกง ปานกลางและออน   
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 หอง 2 จํานวน

นักเรียนในหอง 39 คน  จํานวน 1 หองเรียน  โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมอยางงาย  

(Simple Random Sampling)  ดวยวิธกีารจับฉลาก จาํนวน 1 หองเรียน   จากทั้งหมด 2 หองเรียน  
 

2. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

ผูวิจัยใชระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติการเรียนการสอนเปนเวลา 5 สัปดาหๆ ละ 3 คาบๆ ละ 

50 นาที รวม 15 คาบ ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552  ทัง้นี้ไมรวมระยะเวลากอนเรียนและหลังเรียน 
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3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการสอนอานโดยวิธีเรียนแบบรวมมือ

ในรูปแบบผสมผสาน (CIRC) จํานวน  5  แผน   แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

แบบปรนัยจํานวน 30 ขอ  และแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของผูเรียนขณะทาํการเรียน

การสอน 
 

4.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
4.1  แผนการสอนอานโดยวิธเีรียนแบบรวมมือในรปูแบบผสมผสาน (CIRC)  
      การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยวธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน ผูวิจัยทํา  

การศึกษาขอมูลการจัดการเรียนการสอนตามแบบของสตีเวนส; และคณะ  (Stevens; Madden; Slavin; 

& Farnish.1987 )  และจัดทําแผนการสอนอานโดยวิธีการดังกลาว  จาํนวน  5 แผน ดังตอไปนี ้
 

ตาราง 1  รายละเอียดของแผนการสอนเพือ่พัฒนาการอานภาษาองักฤษ 
 

สัปดาหที ่ ชื่อแผนการสอน ระยะเวลา 
( คาบ ) 

จุดประสงคของการเรยีนรู 

2 Information from 

newspaper and magazine 

3 การจับใจความสําคัญ หารายละเอียด 

และสรุปความจากเรื่องที่อาน 

3 The Time Line 3 การเรียงลาํดบัเหตุการณของเรื่องที่อาน 

 

4 Let’s make some food         3 การเรียงลาํดบัข้ันตอนการทําอาหาร 

5 Passages 3 การตีความ สรุปความ และหารายละเอียด

จากเรื่องที่อาน 

6 Songs         3 การตีความ สรุปความ 

 

 

    4.1.1    ดําเนินการสรางแผนการสอน  ตามขั้นตอนการสอน ดังตอไปนี้ 

         1. ข้ันนาํเสนอบทเรียน  (Teacher Presentation)    ครูกระตุนใหนักเรียนไดอานออกเสยีง 

คําศัพทอยางถูกตอง  สามารถนําเอาคําศพัทไปสรางประโยคไดอยางมีความหมาย เดาหรือคาดการณ 
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ลวงหนา วาเรือ่งที่ครูจะใหอานเปนเรื่องเกีย่วกับอะไร   

    2. ข้ันฝกทํางานเปนทีม (Team Practice) กิจกรรมที่นกัเรียนฝกทาํงานเปนทีมจะทําเมื่อ

ครูนําเสนอบทเรียนเรียบรอยแลว  ซึง่แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 

         2.1 การฝกโดยมีครูควบคุมอยู (Controlled Practice) เชนการอานออกเสยีงคาํศัพท 

ฝกหาความหมาย สะกดคาํ อานในใจ อานออกเสียง การคนหาคําตอบจากเรื่องทีอ่าน การเลาเรื่อง การ

เขียนเกีย่วกับเร่ืองที่อาน   

         2.2   ข้ันตอนการฝกแบบอิสระ (Free Practice) หลังจากทีน่ักเรยีนไดทาํงานเปนกลุม 

โดยมีครูคอยควบคุมดูแลชวยเหลืออยางใกลชิดแลว นกัเรียนจะไดฝกทํางานเองตามลําพัง โดยการแลก 

เปลี่ยนความรูกันภายในกลุมหรือระหวางกลุม การชวยตรวจแกไขความถูกตองของผลงานของผูรวมทีม 

กอนที่จะสงคร ู

      3. ข้ันการทดสอบ (Testing) หลังจากที่นกัเรียนจบแตละบทแลวครูผูสอนจะทดสอบนกั 

เรียนเกีย่วกับความเขาใจในการอานเรื่อง การสรางประโยคจากคําศพัทที่ให และการอานออกเสียงคํา 

ศัพท ซึง่ใชเวลาประมาณ 15–20 นาที โดยทดสอบเปนรายบุคคล ไมอนุญาตใหชวยเหลือกนั ครูผูสอน

ตองใหนกัเรียนแยกโตะจากกลุม คะแนนของกลุมข้ึนอยูกับความสามารถของสมาชิกในทีมทกุคน  เมื่อ

นักเรียนทาํการทดสอบเสร็จ  ครูผูสอนควรรีบตรวจและบอกคะแนน ของแตละทมีใหทกุคนทราบ หาก

เปนไปไดควรบอกใหนกัเรียนทราบในคาบตอไป เพื่อเปนการกระตุนและใหกําลงัใจแกนักเรียน 

   4.  ข้ันตระหนักถงึความสาํเร็จของกลุม (Team Recognition) ทันททีี่ครูคิดคะแนนของนกั 

เรียนแตละคนและแตละทีมเสร็จแลว ครูจะใหรางวัล เกยีรติบัตรหรือกลาวคําชมเชยแกกลุมทีท่ําคะแนน

ไดถึงเกณฑทีก่ําหนด  เพื่อเปนการชี้ใหเหน็คุณคาของความรวมมือและความสาํเร็จในทีม 

             4.1.2 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาองักฤษตรวจเสนอ 

แนะ  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข    
 
4.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 
      ผูวิจยัดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน         โดยมุงเนนไปที่การ 

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนโดยตรง  ซึ่งผูวิจัยมข้ัีนตอนในการดําเนนิการสรางแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน  ดังนี ้

      4.2.1   ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน     จากหนังสือการทด  

สอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร. 2539) The Standard Reading 

Tests (J.C. Daniels & Hunter Diack.1958) Classroom Testing (John Brian Heaton. 1990)  

4.2.2 ดําเนนิการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเรียนแบบปรนยั   4  ตัวเลือก   
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จํานวน  40  ขอ  โดยครอบคลุมความรูความเขาใจดานการจับใจความสําคัญ  การบอกรายละเอยีด   

การเรียงลาํดบัเหตุการณ  การตีความ และการสรุปความจากเรื่องทีอ่าน 

      4.2.3  นาํแบบทดสอบทีส่รางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษอานจาํนวน 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของเนื้อหา สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาความ 

สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีน  แลวนํามาแกไขปรับปรุง 

      4.2.4   เลือกแบบทดสอบที่ไดทําการคัดเลือกแลว จํานวน 30 ขอ ไปวัดความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนกลุมตัวอยาง ทัง้กอนและหลังการทดลอง 

 รายละเอียดของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาองักฤษ จาํนวน 30 ขอ 

แยกตามทักษะการอาน ดังนี ้   

-  การจับใจความสาํคัญ   4 ขอ 

-  การบอกรายละเอียด    7 ขอ 

-  การเรียงลําดับเหตุการณ  6 ขอ 

-  การตีความ    7 ขอ 

-  การสรุปความ    6 ขอ 

 
4.3   แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรยีน 
   4.3.1   ศึกษาพฤติกรรมที่จะเกิดขึน้ในการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน แลวกาํหนด

ลักษณะพฤตกิรรมที่ตองการสังเกต 

   4.3.2   สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนและพฤติกรรมดานการอาน โดยผู 

วิจัยศึกษาคนควาจากแบบจัดอันดับคุณภาพความรวมมือในการทาํงาน (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2537: 

252-253) และแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุมของฐิตารีย จั่นทองคํา (2548: 48); นิลุบล สีเทพ 

(2546: 28-29); รจนา ชาญวิชิต (2547: 39); สมพร  ฉาโยทยั (2547: 22-24); และสรายุทธ จนัทรสมบัติ 

(2548: 52-53)  แลวทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน จาํนวน 10 ขอ โดยครอบคลุม

พฤติกรรมทีน่าจะเกิดขึน้ในการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานทั้งในดานบวกและลบ 

โดยกําหนดเกณฑความถี่การใหคะแนนในแตละขอดังนี้ 

 5 หมายถงึ มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถงึ มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับมาก 

 3 หมายถงึ มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

 2 หมายถงึ มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับนอย 

 1 หมายถงึ มคีวามถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับนอยที่สุด 
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   เกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมการรวมมือในการเรียนของนกัเรียน สามารถแปร

ผลออกมาเปนคาระดับพฤติกรรม โดยใชเกณฑของไลเคริท (Likert’s Scale)   ดังนี ้

คาเฉลี่ยระหวาง   4.21 – 5.00     หมายถงึ ดีมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง   3.41 – 4.20     หมายถงึ ดี 

 คาเฉลี่ยระหวาง   2.60 – 3.40     หมายถงึ พอใช 

 คาเฉลี่ยระหวาง   1.80 – 2.59     หมายถงึ เกือบพอใช 

 คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.79     หมายถงึ ควรปรับปรุง 

4.3.3 ทําการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทุกครั้งที่ทาํการเรียนการสอน แลวนํามาวิเคราะห 

และสรุปผลเปนคาเฉลี่ยระดบัพฤติกรรมทีแ่สดงออกของนักเรียน 
 

5.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ มข้ัีนตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี ้

5.1  แบงกลุมนักเรียนจากคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ซึ่งมี 60  คะแนน  นักเรียนที่อยูใน

กลุมเกงคือ นกัเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต 41–60 คะแนน  กลุมปานกลางไดคะแนนตั้งแต 21–40 คะแนน  

และกลุมออนไดคะแนนตั้งแต 0-20  เมื่อแบงนกัเรียนได 3 กลุมใหญนีแ้ลว  นํานักเรยีนทั้ง 3 กลุมใหญนี้ 

มาแบงออกเปนกลุมยอย ๆ ละ 7-8 คน โดยแตละกลุมยอย ประกอบดวยนกัเรียนเกง 2 คน  ปานกลาง 

3-4 คน และนกัเรียนออน 2 คน  รวมทัง้สิน้  5 กลุมยอย   

5.2  จัดปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อทาํความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนรู   และจดุประสงคของ

การเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  และวธิีการประเมินผลการเรียน    

5.3   ทําการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนหรือกอนทดลอง  

( Pretest )  โดยขอสอบเปนแบบปรนัย 30 ขอ  ใชเวลาในการสอบ 1 คาบเรียนหรือ 50 นาท ี

5.4  ดําเนนิการทดลองตามแผนการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้น  ใชเวลาในการสอนตามแผน การ

สอนทัง้หมด  5  สัปดาหๆ ละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที  รวมเปน 15 คาบ  

5.5  ทําการบันทกึการสังเกตพฤติกรรมทุกครั้ง เพื่อบันทกึสิ่งที่เกิดขึน้ระหวางการเรียนการสอน

และหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแตละครั้ง 

5.6 ทําการทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาองักฤษหลงัเรียน  หรือหลงัการทดลอง  

(Posttest)  โดยใชขอสอบชุดเดียวกบักอนทดลอง  ขอสอบเปนแบบปรนัย 30 ขอ   ใชเวลาในการสอบ 1  

คาบเรียนหรือ 50 นาท ี

5.7 นําผลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ แบบบันทึกการสังเกต 

พฤติกรรมการรวมมือในการเรียน มาทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลจนถงึการอภปิรายผลการทดลอง 
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6.   การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวิจัยไดจําแนกขอมูลเพื่อทาํการวิเคราะห ดังนี ้

6.1  นาํขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษา 

อังกฤษของนกัเรียนมาวเิคราะหขอมูล ดวยการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอานภาษา 

อังกฤษระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตรที (t – test  for dependent) ประกอบดวย

การหาคาเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคํานวณ

คานัยสาํคัญทางสถิติ  โดยใชระบบการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  

6.2  นาํขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษา 

อังกฤษของนกัเรียนมาวเิคราะหขอมูล ดวยการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทกัษะการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตละดานระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง โดยใชคาเฉลี่ย (X) และ

คารอยละ (Percentage) 

6.3 นําขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของนักเรียน มา

ทําการวิเคราะหขอมูล เปนคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑของไลเคริท (Likert’s Scale) ในการแปลความหมาย

คาเฉลี่ย  ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ  เพื่อทราบระดับพฤตกิรรมที่แสดงออกของนักเรียน 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
     การศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนการศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสม 

ผสานที่มีตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที2่ โรงเรียนเพญ็สมิทธ    

เขตบางกะป   กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552  จากกลุมตัวอยางจาํนวน 1 หองเรียน  

จํานวนนักเรยีน 39 คน ใชเวลาทดลองรวม 15 คาบเรียน  มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

  สวนที ่ 1     ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษ

ของนักเรียน ระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง (แสดงในตาราง 2 และ 3) 

  สวนที่ 2     ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียน จากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียน 

(แสดงในตาราง 4) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหขอมูลตามสวนตางๆ ที่แบงไว  ดังนี ้
สวนที่ 1     การเปรยีบเทียบความแตกตางของผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษระหวางคะแนนกอนและหลงัการทดลอง 
   ผูวิจยัทาํการทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียน ทั้งกอนและหลัง

การทดลอง  จากขอสอบจาํนวน 30 ขอๆ ละ 1 คะแนน  มาทาํการหาคาเฉลี่ยและคานยัสําคัญทางสถิติ

ของคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง  ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 

 

ตาราง 2   ผลความแตกตางของคะแนนกอนและหลงัการทดลองจากแบบทดสอบวดัความสามารถใน   

      การอานภาษาองักฤษของนักเรียน  โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 

 
   ความสามารถในการอาน    
   ภาษาอังกฤษ 

N Mean S.D. t P-value 

    กอนทดลอง 
 
    หลังทดลอง 

39 
 

39 

9.97 
 

14.62 

3.445 
 

4.127 

 
8.646 

 
.000** 
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  จากตาราง 2  แสดงใหเห็นผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางของผลรวมคะแนนจากแบบทด 

สอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง โดยพบวา ความ 

สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนหลังการสอนการอาน โดยวิธกีารเรียนแบบรวมมือในรูป 

แบบผสมผสานสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  คะแนนความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนเพิ่มข้ึนหลังการทดลอง  โดยมีคะแนนเฉลีย่กอนและหลงัการทดลอง

เปน 9.97 และ 14.62  ตามลําดับ  และมคีะแนนเฉลีย่เพิ่มข้ึน 4.65  คิดเปนรอยละ 15.50   

  และเมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียน โดยทําการ

เปรียบเทยีบกอนและหลงัการทดลองเปนรายบุคคล (ดังแสดงในตาราง 5 ภาคผนวก ก) พบวานักเรียนมี

คะแนนเพิ่มข้ึนสูงสุด และต่าํสุดเปน  11 และ  1  คะแนน  ทัง้นี้มนีักเรียนทีม่ีคะแนนเทาเดิมคือไมเพิ่มข้ึน

หรือลดลงเปน 0 คะแนน และนักเรยีนที่มคีะแนนต่ํากวากอนการทดลองเปน -2  และ  -4  ตามลาํดับ   

ซึ่งหากพิจารณาคะแนนกอนการทดลองของนักเรียน โดยแบงคะแนนออกเปนชวงละ 10 คะแนน  มี

จํานวนนักเรยีนทีท่ําคะแนนได และทําการคิดเปนรอยละ ดังนี้  ชวง 1 – 10 คะแนน  จํานวนนักเรยีนทีท่ํา

ไดเปน 23 คน  คิดเปนรอยละ 58.97   ชวง 11 – 20 คะแนน จาํนวนนักเรียนทีท่าํไดเปน  15 คน  คิดเปน

รอยละ 38.46  และชวง  21 – 30  คะแนน จาํนวนนักเรียนทีท่ําไดเปน  1 คน  คิดเปนรอยละ 2.56  ซึ่ง

เมื่อทําการทดสอบอีกครั้งหลังการทดลองแลวพบวานกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนจากคะแนนกอนการทดลอง 

คือ  นักเรียนทีท่ําคะแนนได 1 -10 คะแนน มีจาํนวน  6  คน คิดเปนรอยละ  15.38   นักเรียนทีท่าํคะแนน

ได 11 -20 คะแนน มีจํานวน  29 คน คิดเปนรอยละ  74.36  นกัเรียนทีท่ําคะแนนได 21 -30  คะแนน มี

จํานวน  4  คน คิดเปนรอยละ  10.26  ซึ่งแสดงวา นกัเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  โดยคิดจํานวนนักเรยีนทีท่ําคะแนนเพิ่มข้ึนหลังการทดลองทัง้ 3 ชวง

คะแนน เปน 34 คน  คิดเปนรอยละ 87.18  นอกจากนี ้ ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหความสามารถดานการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรยีนโดยแบงความสามารถดานการอานออกเปน 5 ทกัษะ เพื่อวิเคราะหวา

นักเรียนมีความสามารถดานการอานแตละทักษะเปนอยางไร ซึง่ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลความ 

สามารถดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียน โดยการใชวธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสม 

ผสานทั้งกอนและหลังการทดลอง พบวา นักเรียนมีความสามารถในทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน

ทุกดาน  (ดังแสดงในตาราง 3)  ดังนี ้
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ตาราง 3   แสดงความสามารถดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมอืใน   

      รูปแบบผสมผสานของนักเรียนทัง้กอนและหลงัการทดลอง 
 

   ทักษะการอานภาษาอังกฤษ จํานวน
ขอ 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ความแตกตาง  
X1 รอยละ X2 รอยละ D รอยละ 

1. การจับใจความสําคัญ 4 1.70 42.50 1.93 48.33 0.23 5.83 

2. การบอกรายละเอียด  7 2.83 40.48 4.73 67.62 1.90 27.14 

3. การเรียงลําดับเหตุการณ 6 2.37 39.44 3.37 56.11 1.00 16.67 

4. การตีความ 7 2.73 39.05 4.43 63.33 1.70 24.28 

5. การสรุปความ 6 3.20 53.33 4.67 77.78 1.47 24.45 

 
              จากตาราง 3  พบวา  

  - เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักเรียน  โดยวิธีการ 

เรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานกอนและหลงัการทดลอง  พบวาความสามารถในการอานภาษา 

อังกฤษของนกัเรียนเพิ่มข้ึนทุกดาน   

   -  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง 

การทดลอง   พบวานักเรียนมีความสามารถในการสรุปความมากที่สุด คือ  ไดคะแนนกอนการทดลอง

รอยละ 53.33   และหลังการทดลองไดคะแนนรอยละ  77.78 

   - เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักเรียน  กอนและ

หลังการทดลอง  พบวานักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลงัการทดลองดานการ

บอกรายละเอยีดของเรื่องทีอ่านเพิ่มข้ึนมากที่สุด คือมคีาเทากับรอยละ 1.90 สวนคะแนนดานการจับใจ 

ความสาํคัญเพิ่มข้ึนนอยที่สุด คือมีคาเทากับรอยละ  0.23 

   นอกจากความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียน จะมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนทุกดาน

แลว จากการสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียน ซึง่ถือเปนสวนหนึ่งที่สนับสนนุใหนักเรียนมีพฒันา 

การความสามารถทางการเรยีนสงูขึ้นดวยนั้น  ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม

การรวมมือในการเรียนของนักเรียน โดยทําการบนัทกึการสังเกตพฤติกรรมขณะทําการเรียนการสอนใน

ทุกๆ คาบเรียนตามแผนการสอนทั้งหมด 15 คาบเรียน (ดังแสดงในตาราง 4 ) ดังนี ้

  
สวนที่ 2     ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรมการรวมมอืในการเรียน
 ผูวิจัยทําการบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของนกัเรียน จํานวนทั้งสิน้ 5 

ระยะ  โดยแตละระยะคือ 1 สัปดาหๆ ละ 3 คาบเรียน ทาํการบนัทกึการสังเกตพฤตกิรรมเปนความถี่ของ
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จํานวนครั้งของพฤตกิรรม  แลวนําคะแนนมาวิเคราะหเปนคาเฉลี่ย แลวจึงแปรผลโดยใชเกณฑการแปร

ผลของไลเคริท (Likert’s Scale)  ดังแสดงไวในตาราง 4  ดังนี ้  
 

ตาราง 4   ตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของนกั  

      เรียน  โดยการใชวธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
 

พฤติกรรมที่สงัเกต (ดานบวก/ลบ) 
 

ระยะ1 
 

ระยะ2 ระยะ3 ระยะ4 ระยะ5 รวม 
คาเฉล่ีย 

แปรผล 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1. สมาชิกในกลุมมีการปรึกษาหารือกัน  (บวก) 

2. รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  (บวก) 

  3. ไมใหความรวมมือ หลีกเลี่ยงการทํางานกลุม 
   (ลบ) 

  4. นักเรียนเกงแยกตัวทํางาน ไมรับฟงความคิดเห็น 

    หรือใหความสําคัญกับเพือ่นในกลุม  (ลบ) 

  5. นักเรียนออนเงียบ ไมแสดงออกหรือรวมกิจกรรม 
       (ลบ) 
6.กระตือรือรนและใหกําลังใจสมาชิกในการทํางาน 

     (บวก) 
7. สมาชิกแตละคนในกลุมรวมกันทํากิจกรรมที่จัด 

    ไว (บวก) 

  8. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทํางานจน 

   ประสบความสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย (บวก) 

  9.  แสดงอาการยอมรบัผลที่ไดจากการทํางานของ 

   กลุมไมโทษหรือตําหนิเพื่อนสมาชิกในกลุม (บวก) 

 10. มีความเขาใจในความแตกตางของความ 

       สามารถของสมาชิกแตละคนในกลุม  (บวก) 

3.33 

3.00 

 

3.33 
 

3.67 

 

4.00 
 

3.67 

 

3.33 
 

3.67 

 

3.33 

 

3.00 

 

3.67 

3.00 

 

2.00 
 

3.00 

 

2.67 
 

3.67 

 

3.33 
 

4.33 

 

3.67 

 

3.67 

4.33 

3.33 

 

2.33 

 

1.67 

 

2.33 
 

4.33 

 

3.67 
 

4.00 

 

3.67 

 

3.67 

3.67 

4.00 

 

1.67 
 

1.00 

 

1.67 
 

4.67 

 

4.00 
 

4.67 

 

4.00 

 

4.00 

4.67 

4.67 

 

1.00 
 

0.67 

 

1.00 
 

5.00 

 

4.33 
 

5.00 

 

4.67 

 

4.33 

3.93 
 

3.60 

 
2.07 

 
2.00 

 
2.33 

 
4.27 

 
3.73 

 
4.33 

 
3.87 

 
3.73 

ดี 

ดี 

 
เกือบพอใช 

 

 
เกือบพอใช 

 
เกือบพอใช 

 

 

ดีมาก 
 

ดี 
 

ดีมาก 

 

ดี 

 

ดี 

 

 

 จากตาราง 4    แสดงใหเห็นวาการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ    โดยวิธีการ 

เรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  ชวยสงเสริมและพัฒนาพฤตกิรรมการทาํงานกลุมของนกัเรียนให

ดีข้ึนกวาเดิม โดยพฤติกรรมที่แสดงออกของนกัเรียนในดานบวกมคีาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ คือ พฤติกรรมที่

นักเรียนมีความกระตือรือรนและใหกําลงัใจสมาชิกในการทํางาน  และมีความรับผิดชอบ  ชวยเหลอืกลุม 
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ทํางานจนประสบความสาํเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย เพิม่ข้ึนจากครั้งแรกคาเฉลี่ย 3.67 และแสดงออกใน

คร้ังสุดทายเปน  5.00   และแปรผลออกมาอยูในระดับ ดีมาก    รองลงมาคือ พฤติกรรมที่สมาชกิในกลุม

มีการปรึกษาหารือกนั มีคาเฉลี่ยเปน 3.93 แสดงอาการยอมรับผลที่ไดจากการทาํงานกลุม ไมโทษหรือ

ตําหนิเพื่อนสมาชิกในกลุมเปน 3.87 มีความเขาใจในความแตกตางของความสามารถของสมาชกิแตละ

คนในกลุม ซึง่มีคาเทากับพฤติกรรมที่สมาชิกแตละคนในกลุมรวมกนัทํากจิกรรมที่จดัไว เปน 3.73  และ

รับฟงความคดิเห็นของสมาชิกในกลุมเปน 3.60 ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีการแปรผลพฤติกรรมอยูในระดับ 

ดี   ในขณะทีพ่ฤติกรรมทีเ่ปนไปในดานลบ  นักเรียนมกีารแสดงออกลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเปนไปในทางที่ดีข้ึน 

โดยนักเรียนเกงแยกตัวทํางาน ไมรับฟงความคิดเห็นหรอืใหความสาํคญักับเพื่อนในกลุม และนักเรียน

ออนเงยีบ ไมแสดงออกหรือรวมกิจกรรม  มีการแสดงพฤติกรรมลดลงอยางเหน็ไดชัดในครั้งสุดทาย เปน

รอยละ 2.00  และ 2.33  ตามลําดับ  อยางไรก็ตามบางพฤติกรรมทีเ่ปนไปในดานลบ นักเรียนมกีารแสดง

ออกแบบไมสม่ําเสมอ บางครั้งแสดงออกในทางที่ดีข้ึนและบางครั้งลดลง คือ พฤตกิรรมไมใหความรวม 

มือ หลกีเลี่ยงการทาํงานกลุม  โดยครั้งที ่2 ลดลงจากครั้งที่ 1 คือ 3.33  และ 2.00  ตามลาํดับ  แตกลับ

เพิ่มข้ึนในครั้งที่ 3 คือ 2.33 และลดลงเรื่อยๆ อีกครั้งในครั้งที่ 4 และในครั้งสุดทายคือ 1.67  และ  1.00  

ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาคนควาเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนชัน้ 

มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน   สามารถสรุปและอภิปรายผลได

ดังนี ้
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2   

โดยวิธกีารเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ของโรงเรียน         

เพ็ญสมิทธ    เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552 จํานวน  2 หองเรียน รวม

นักเรียน 79 คน  โดยนักเรียนแตละหองจะเปนแบบคละความสามารถคือประกอบไปดวยนักเรียนที่มี

ความสามารถในระดับเกง ปานกลางและออน   
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 หอง 2 จํานวน

นักเรียนในหอง 39 คน  จํานวน 1 หองเรียน  โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมอยางงาย  

(Simple Random Sampling)  ดวยวิธกีารจับฉลาก จาํนวน 1 หองเรียน   จากทั้งหมด 2 หองเรียน  
 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
ผูวิจัยใชระยะเวลาในการศึกษาคนควาเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบๆ ละ 50 นาท ีรวม 

15 คาบเรียน ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552   ทัง้นีไ้มรวมระยะเวลาทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย แผนการสอนอานโดยวิธีเรียนแบบรวมมือใน

รูปแบบผสมผสาน (CIRC) จํานวน  5  แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาองักฤษแบบ  

ปรนัยจํานวน 30 ขอ  และ แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียน 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยทาํการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้

 1.  แบงกลุมนักเรียนจากคะแนนสอบปลายภาคเรียนที ่ 1  ซึ่งม ี 60  คะแนน  นกัเรียนที่อยูใน

กลุมเกงคือ นกัเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต 41–60 คะแนน  กลุมปานกลางไดคะแนนตั้งแต 21–40 คะแนน  

และกลุมออนไดคะแนนตั้งแต 0-20  เมื่อแบงนกัเรียนได 3 กลุมใหญนีแ้ลว  นํานักเรยีนทั้ง 3 กลุมใหญนี้ 

มาแบงออกเปนกลุมยอย ๆ ละ 7-8 คน โดยแตละกลุมยอย ประกอบดวยนกัเรียนเกง 2 คน  ปานกลาง 

3-4 คน และนกัเรียนออน 2 คน  รวมทัง้สิน้  5 กลุมยอย   

 2.  จัดปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อทาํความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนรู   จุดประสงคของการ

เรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  และวิธีการประเมินผลการเรียน    

 3.     ทาํการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษกอนเรียนหรือกอนทดลอง  

( Pretest )  โดยขอสอบเปนแบบปรนัย 30 ขอ  ใชเวลาในการสอบ 1 คาบเรียนหรือ 50 นาท ี

 4.   ดําเนนิการทดลองตามแผนการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้น   ใชเวลาในการสอนตามแผนการ

สอนทัง้หมด  5  สัปดาหๆ ละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที  รวมเปน 15 คาบเรียน  

 5.   ทําการบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมทกุครั้ง   เพื่อบันทกึสิ่งที่เกิดขึน้ระหวางการเรียนการสอน

และหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแตละครั้ง 

 6. ทําการทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาองักฤษหลงัเรียน  หรือหลงัการทดลอง  

(Posttest) โดยใชขอสอบชุดเดียวกับกอนทดลอง ขอสอบเปนแบบปรนัย 30 ขอ  ใชเวลาในการสอบ 1 

คาบเรียนหรือ 50 นาท ี

 7. นําผลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  แบบบนัทึกการสังเกต 

พฤติกรรมการรวมมือในการเรียนมาทาํการวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลจนถงึการอภิปรายผลการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
   ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวิจยัไดจําแนกขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห  ดังนี ้

   1. เปรียบเทยีบความสามารถดานอานภาษาอังกฤษ    โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือใน

รูปแบบผสมผสานของนักเรยีน   จากแบบทดสอบความสามารถในการอานทั้งกอนและหลังการทดลอง   

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังทาํการทดลอง  โดยใชสูตรที 

(t – test  for dependent)  

  2. เปรียบเทยีบความสามารถดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยการใชวธิีการเรียนแบบรวม 

มือในรูปแบบผสมผสานของนกัเรียน จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานทั้งกอนและหลังการ

ทดลอง    ทาํการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (X)   และคารอยละ (Percentage) 



 38 

  3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียน เปนคาเฉลี่ยโดยใช

เกณฑของไลเคริท (Likert’s Scale)  แปรผลระดับพฤติกรรม 5 ระดับ 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
   จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี ้

    1.  การใชวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานสามารถพัฒนาความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ได  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

2. พฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของนักเรยีนในดานตางๆ  มีการพัฒนาดานพฤตกิรรม  

ใน เชิงบวกหรือพัฒนาในดานที่ดีข้ึน เชน  พฤติกรรมกระตือรือรนและใหกําลงัใจสมาชิกในการทาํงาน  มี

ความรับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทาํงานจนประสบความสําเร็จตามทีไ่ดรับมอบหมาย มกีารปรึกษาหารือ

กัน  แสดงอาการยอมรับผลที่ไดจากการทาํงานกลุมไมโทษหรือตําหนเิพื่อนสมาชิกในกลุม มีความเขาใจ

ในความแตกตางของความสามารถของสมาชิกแตละคนในกลุม เปนตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวควรไดรับ

การสงเสริมใหเกิดขึ้นในกิจกรรมกลุมการเรยีนแบบรวมมอื ทั้งนี้เมื่อพฤติกรรมในการเรียนดีข้ึน  สามารถ

สงผลใหนักเรยีนมพีัฒนาการความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้นตามไปดวย 
 

อภิปรายผล 
   ผลจากการศึกษาการพฒันาความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มัธยม 

ศึกษาปที่ 2  โดยการใชวธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  สามารถอภปิรายผลได ดังตอไปนี ้

 นักเรียนที่ไดรับการสอนการอานภาษาอังกฤษ โดยการใชวิธกีารเรียนแบบรวมมือในรูปแบบ

ผสมผสาน มคีวามสามารถในการอานภาษาอังกฤษสงูขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 คือ มี

คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงขึน้กวากอนการทดลอง ทัง้นี้มาจาก

เหตปุจจัย ดังนี ้

  1.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  มุงพัฒนาที่ทกัษะการ

อานโดยตรง ลักษณะของกจิกรรมเปนการทํางานกลุมแบบแขงขัน เนนการปฏิบัติจริง นักเรียนมสีวนรวม

ในการเรียนรูอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากขั้นตอนการเรียนการสอนทัง้ 4 ข้ันตอนหลัก ที่มีลักษณะให

นักเรียนไดรวมกิจกรรมดวยการปฏิบัติทุกขั้นตอน ต้ังแตข้ันนําเสนอบทเรียน เปนการกระตุนใหนักเรียน

เขาสูการเรียนแบบปฏิบัติ ข้ันฝกทํางานเปนทีม ทั้งฝกแบบมีครูควบคุม เชน การอานออกเสียง การคนหา

คําตอบจากเรือ่งที่อาน และฝกแบบอิสระนักเรียนไดฝกทํากจิกรรมกบัคูของตนในกลุม และเพื่อนสมาชกิ

ภายในกลุม ทําใหมีโอกาสไดฝกการทาํงานกบัเพื่อนๆ เรียนรูที่จะชวยเหลือกนั  กลาคิดและทํากิจกรรม

ดวยตนเอง เชน  กิจกรรมการอาน  นกัเรียนไดฝกอานประโยคกับคูของตนและเพื่อนๆ ในกลุม  คอยชวย  
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เหลือกนัเมื่อเพื่อนมีปญหา จนกระทั่งอานไดรวดเร็วและถูกตอง ชวยกันคนหาคําตอบจากเรื่องทีอ่าน มี

การสงเสริมและใหกาํลังใจกัน เมื่อเพื่อนตอบคําถาม (ตรงกับการสงัเกตพฤติกรรมขอที่ 6)   นกัเรียนเกง

ชวยเหลือนกัเรียนออน เร่ิมใหความสําคญักับเพื่อนในกลุม (พฤติกรรมที่สังเกตขอที่ 4) นักเรยีนออนมี

ความพยายามที่จะเรยีนมากขึ้น (พฤตกิรรมที่สังเกตขอที่ 5) เกิดความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 

(พฤติกรรมที่สังเกตขอที่ 8) และตั้งใจมุงมั่นในการทําความเขาใจในบทเรียน เพื่อความสาํเร็จของกลุม 

กอนจะถึงขัน้ตอนการทดสอบ ซึ่งทําการทดสอบเปนรายบุคคล ไมสามารถชวยเหลือกนัได จึงทาํให

นักเรียนลดความเห็นแกตัวลง แตตระหนกัถึงประโยชนของสวนรวมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

จอหนสนัและจอหนสนั  (Johnson; & Johnson. 1994: 96–97) และสลาวนิ (Slavin. 1983: 3) กับ

แนวคิดของอาดัมส; และฮามม  (Adams; & Hamm.1990: 3-4) ที่วา นกัเรียนมีการแยกความเปนตัว

ของตัวเองไวเพื่อมุงรับผิดชอบในงานของกลุม เหน็ความสําคัญของกลุม และทําอยางไรเพื่อใหงานบรรลุ

เปาหมายรวมกัน ซึง่สงผลตอข้ันตอนสุดทายคือ ข้ันตระหนกัถึงความสําเร็จของกลุม ถือเปนขั้นตอนทีท่ํา

ใหนักเรียนเหน็คุณคาของความรวมมือในการเรียน อันนํามาซึง่ความสําเร็จของกลุม และความภาคภูมิ 

ใจในการทาํงานรวมกนัเปนทีม สงผลใหนกัเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษหลงัการทด 

ลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองดวย 

   2.   เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน   เปนเรื่องใกลตัวและมีความหลากหลาย  เชน บทความที่

สามารถพบไดในหนังสือเรียน การอานโฆษณาซึ่งพบไดในนิตยสารและหนังสือพิมพ การประดิษฐส่ิงของ

หรือการทาํอาหารถือเปนเรือ่งใกลตัว และเนื้อหาที่เกีย่วกับบทเพลงซึง่เปนสื่อทีน่ักเรียนพบและปฏิบัติใน

ชวีิตประจําวัน  เหลานี้สามารถกระตุนความสนใจของนกัเรียน ใหสนใจและตั้งใจทีจ่ะทาํความเขาใจใน

บทเรียน และสามารถนําความรูและประสบการณเดิมของตนมาใชในการคิด วิเคราะหและทาํความเขา 

ใจกับบทอานนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น ซึ่งตรงกบัผลที่ผูวิจยัทาํการสงัเกตและบันทึกพฤตกิรรมที่เกิดขึ้นของนัก 

เรียนระหวางทําการเรียนการสอน   พบวานักเรียนแสดงออกถงึความกระตือรือรนในการเรียน   มกีาร  

แสดงความคดิเห็น และการใหความสนใจในบทเรียนนั้นๆ  โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกระตือรือรนใน

การเรียนอยูในระดับ ดีมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกูดแมน (Goodman.  1973: 5–11) และกรม

วิชาการ (2541: 11) ที่เหน็วา การอาศัยประสบการณเดมิและความรูพื้นฐานของผูอาน จะทาํใหสามารถ

เดาความหมาย เขาใจและตีความในสิ่งที่อานได รวมกับแนวคิดของแฮรริส; และ สมธิ (Harris; & Smith. 

1986: 227–231) ที่วาหากผูเรียนมีความชอบหรือสนใจในส่ิงที่อาน จะทาํใหผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องที่

อานไดงายขึ้นและมีความสขุตอส่ิงที่อานดวย   สงผลใหความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนัก 

เรียนสูงขึน้ในหลายๆ ดาน เชน การจับใจความสําคญั การบอกรายละเอยีด การเรียงลาํดับเหตุการณ 

การตีความ และการสรุปความ  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนสูงขึน้กวากอนการทดลองทุกๆ ดาน 

3. การเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน     สงผลใหเกดิพฤติกรรมการรวมมือในการเรียน 



 40 

ของนักเรียนในดานตางๆ มกีารพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน   เนื่องมาจากการเรียนการสอนแบบรวมมือใน

รูปแบบผสมผสาน เปนการเรียนรูแบบใหมของนักเรียน  ฝกใหนักเรยีนไดชวยกันคิด ชวยกันทาํงานเปน

กลุม มีการแขงขันกนัเพื่อสรางความสาํเร็จใหกลุม อีกทัง้ยังเปนการเรยีนที่นกัเรียนเกงกับนักเรยีนออนมา

อยูดวยกนั ชวยเหลือซึง่กนัและกัน ซึ่งนักเรียนแทบจะไมพบในการเรียนการสอนเลย โดยสวนใหญมักจะ

ทํางานแบบคนเดียว มกีลุมบางแตก็เปนกลุมที่มาจากการเลือกตามใจชอบของนักเรียน ดังนัน้นกัเรียนที่

สนิทกันก็จะไดอยูดวยกนัเสมอ แตเมื่อเรียนตามแบบการเรียนการสอนที่ครูจัดไวให   โดยใหนักเรยีนรวม  

กลุมกนัแบบคละความสามารถ ซึ่งแตละกลุมประกอบดวยนกัเรียนเกง ปานกลางและออน ทําใหนกั 

เรียนที่ไมเคยทาํงานดวยกนัเลย ไดมาเรียนรูการทํางานรวมกนั รับฟงความคิดเหน็ของกนัและกัน มจีุด 

มุงหมายเดียวกัน และเมื่อเรียนไปสักระยะก็เร่ิมเขาใจและคุนเคยกนัมากขึ้น  ทาํใหไมเบื่อหนายในการ 

เรียน นกัเรียนเกงรูจักแบงปนความรูของตนใหกับคนอ่ืน มีน้าํใจ ใหความสําคัญกับเพื่อนในกลุม ได

แสดงบทบาทความสามารถของตนไปในทางที่ถูก ทาํใหภูมิใจในการไดชวยเหลอืเพื่อน นกัเรียนที่เรียน

ออนซึ่งไมคอยกลาแสดงออกและไมคอยสนใจเรียน ก็กลาแสดงออกและสนใจเรียนมากขึ้น ผลที่ได

ตามมาคือมีความเขาใจในบทเรียนที่เรียนมากขึ้นดวย  สอดคลองกับกรมวิชาการ (2544:1) และเอเร็นส 

(Arens. 1988: 405) ทีว่า นกัเรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือนักเรียนออน ทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย  และ

ภูมิใจที่ไดใชความสามารถของตนในการชวยเหลือเพื่อน สวนนักเรียนที่เรียนออนกม็ีความเขาใจในบท 

เรียนมากขึ้น เปนผลใหนักเรยีนออนมีกาํลงัใจที่จะเรียนมากขึ้นดวย อีกทัง้ลักษณะของการเรียนการสอน

เปนกลุม ทาํใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบในการทํางาน และจากการสังเกต

นักเรียนทีม่ีคะแนนเพิ่มข้ึนสงูสุด 2 คน พบวาเปนนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมตอบรับกับการเรียนแบบรวมมือ 

คือมีความสุขกับการทํางานกลุม ชอบปรึกษา แสดงความคิดเหน็ กลาแสดงออก มใีจมุงมัน่ที่จะเสียสละ 

และตั้งใจทํางานเพื่อสวนรวมหรือเพื่อความสําเร็จของกลุม ในขณะทีน่ักเรียนทีม่ีคะแนนต่ํากวากอนการ 

ทดลอง  2  คน  เปนนักเรียนที่มพีฤตกิรรมไมคอยพูด  ไมกลาแสดงออก  ชอบทาํงานคนเดียว  แตจาก

การสังเกตพบวา ในขณะที่ทาํงานกลุม นกัเรียนดังกลาวสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได เพยีงแตยัง

แสดงออกถึงพฤติกรรมเดิมอยูบาง อยางไรก็ตามผูวิจัยหวงัวา หากทาํการทดลองเปนระยะเวลานานกวา

นี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาความสามารถดานการเรียนของนกัเรียนได เนื่องจาก

ผลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษทั้งกอนและหลังการทดลอง และแบบ

บันทกึการสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของนักเรียน เมื่อนาํมาวิเคราะหแลวพบวาความ 

สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลอง  และพฤติกรรม

ของนักเรียนกดี็ข้ึนดวย 

 จากการอภิปรายขางตน อาจพอสรุปไดวา ปจจัยที่กลาวมาขางตนสงผลใหความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนเพิ่มสูงขึ้น  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะการเรียน
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แบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง เปนการเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของสตีเวนส; และ

คณะ (Stevens; et al.1987)  ที่วานกัเรียนทีเ่รียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน   มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานกัเรียนที่เรียนโดยวธิีการสอนแบบเดิมที่มีครูเปนศูนยกลาง เพราะนักเรียนไดทํางาน

ดวยตนเอง เกิดการเรียนรูจากการทาํงานของตน นอกจากนี้เนื้อหาที่ใชในการสอนมีความหลากหลาย

และเปนเรื่องใกลตัว สงผลใหนักเรียนเกดิความสนใจ กระตือรือรนและเอาใจใสในบทเรียนในการเรียน

เพิ่มข้ึน  คลาย คลึงกับผลทีไ่ดจากงานวิจยัของสมพร ฉาโยทัย (2547) ที่พบวา เนื้อหาบทอานทีน่าสนใจ 

สามารถพบเหน็ไดในชีวิตประจําวนั ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากอาน ต้ังใจอาน สงผลใหนักเรียนทาํ

ความเขาใจบทอานไดงายขึ้นและทาํใหความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนสงูขึ้นดวย 

นอกจากนีพ้ฤติกรรมที่นักเรียนตอบรับตอการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  สงผลใหความ 

สามารถทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับแนวความคิดในงานวิจัยของขจรศักดิ์ 

สุนลี (2545) และศาสตราจารย เย ยิ ฟาง (Yeh, Yi-Fang. 2007) ที่กลาววานักเรียนมีพฤติกรรมตอบรับ

กับการเรียนแบบ CIRC จงึทาํใหผลสัมฤทธิ์ความเขาใจในการอานเพิ่มข้ึน รวมทัง้นักเรียนมีความ

กระตือรือรนทีจ่ะอานภาษา อังกฤษ มคีวามอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน และมีความสนใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น   อันเปนการปูพืน้ฐานใหนกัเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกบัผูอ่ืน  และ

การเรียนรูดานทกัษะการอานภาษาองักฤษในระดับสูงขึ้นตอไป   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฮอรทซ  

ลาซารอวทิซ; ไอวอร่ี; และคอลเดอรอน  (Hertz-Lazarowitz; Ivory; & Calderon.1993) ที่วา   นอก จาก

การเรียนแบบ CIRC จะทาํใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้นแลว   ยังมีแนวโนมที่จะเขาใจ

ความหมายของภาษาที่ซับซอนไดมากขึน้  และสงผลใหนกัเรียนมีทกัษะทางสังคมในเชงิบวกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควา  ผูวิจยัพบขอเสนอแนะที่ครูผูสอนควรจะนําไปใชในการเรียนการสอนแบบ

รวมมือในรูปแบบผสมผสาน  โดยควรคํานงึถึงสิง่ตอไปนี ้

1. ควรเอาใจใสในรายละเอียดดานความสามารถที่แตกตางกนัของผูเรียน  เพื่อจะไดพัฒนานัก  

เรียนที่ออนใหไดรับการพัฒนามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  และในชวงการทํากิจกรรมการฝก ทั้งโดยมีครู

ควบคุมและฝกแบบอิสระ  ครูควรใหระยะนักเรยีนในการฝกใหมากพอที่จะมัน่ใจไดวานักเรียนมีความ 

เขาใจในบทเรียนนั้นๆ  เพราะการใชระยะเวลาเทากับเพือ่นๆ อาจทําใหนกัเรียนออนยังไมเขาใจบทเรียน

ดีเทาที่ควร โดยเฉพาะบทเรียนที่มีเนื้อหา คําศัพทหรือโครงสรางประโยคคอนขางยาก 

2. การที่ครูเตรียมความพรอมใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานกลุมบางเปนระยะ  เปนการปูพื้น  

ฐานใหนกัเรียนเรียนรูที่จะทาํงานกลุมรวมกับผูอ่ืน คุนเคยกับลักษณะการทาํงานดงักลาว  และจัดทํากจิ  
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กรรมในภาคเรียนที่ 2  ทาํใหไมทาํใหนักเรียนกดดันมากเกนิไป เมื่อตองทํางานกับเพื่อนๆ   เพราะอยาง

นอยรูจัก สนทิกันจากภาคเรยีน 1 แลว และก็เคยมกีารทาํงานรวมกนัมาบาง  ซึ่งเปนผลดีตอการทาํวิจัย 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรนําการศึกษาคนควานี้ไปใชในการพฒันาทักษะการอานในวิชาอืน่ๆ   เพราะกอใหเกิด 

ผลดีทั้งดานความรูและสงัคมคือเรียนรูการทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดีข้ึน 

2. ควรนําการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสานไปพัฒนาทักษะการเขียน และบูรณาการ 

กับทักษะทางภาษาตอเนื่องตอไป 

3. ควรศึกษาและทําการคนควาเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบตางๆ  เพื่อพฒันา 

ทักษะดานอื่นๆ ใหกับนักเรยีนดวย 

4. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาใหมากขึน้       เพื่อกอใหเกิดความคงทนทาง   

ดาน พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนและพัฒนาทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

 
- ตารางเปรียบเทียบผลความแตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกอนและหลังการทดลอง โดยการใชวิธกีารเรียนแบบรวมมือ

ในรูปแบบผสมผสาน 

- ตารางคะแนนความสามารถดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยการใชวิธีการเรียนแบบ

รวมมือในรูปแบบผสมผสานกอนและหลังการทดลอง 
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ตาราง 5   เปรียบเทยีบผลความแตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน 

       ภาษาอังกฤษของนักเรยีนกอนและหลังการทดลอง โดยการใชวิธกีารเรียนแบบรวมมือในรูปแบบ   

       ผสมผสาน 
 

นักเรียน
คนที ่

คะแนนกอนการทดลอง 
(30 คะแนน) 

คะแนนหลังการทดลอง 
(30 คะแนน) 

ความแตกตาง 
 (D) 

ความแตกตาง 
 (D²) 

1 14 22 8 64 

2 5 12 7 49 

3 16 22 6 36 

4 11 15 4 16 

5 6 17 11 121 

6 12 20 8 64 

7 14 10 -4 16 

8 12 15 3 9 

9 7 8 1 1 

10 8 8 0 0 

11 7 12 5 25 

12 6 13 7 49 

13 10 12 2 4 

14 10 19 9 81 

15 4 15 11 121 

16 9 14 5 25 

17 11 16 5 25 

18 21 25 4 16 

19 6 10 4 16 

20 8 12 4 16 

21 8 14 6 36 

22 9 13 4 16 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

นักเรียน
คนที ่

คะแนนกอนการทดลอง 
(30 คะแนน) 

คะแนนหลังการทดลอง 
(30 คะแนน) 

ความแตกตาง 
 (D) 

ความแตกตาง 
 (D²) 

23 8 17 9 81 

24 11 14 3 9 

25 10 18 8 64 

26 7 7 0 0 

27 7 14 7 49 

28 11 17 6 36 

29 15 17 2 4 

30 7 13 6 36 

31 7 13 6 36 

32 13 16 3 9 

33 15 23 8 64 

34 10 16 6 36 

35 11 15 4 16 

36 9 13 4 16 

37 12 12 0 0 

38 10 11 1 1 

39 12 10 -2 4 

รวม 389 570 181 1227 

คาเฉล่ีย 9.97 14.62 4.65  
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ตาราง 6   แสดงคะแนนความสามารถดานทกัษะการอานภาษาองักฤษของนักเรียนกอนและหลงัการ 

    ทดลอง  โดยการใชวธิีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
 

ทักษะการวัดความสามารถในการอาน      
                 ภาษาอังกฤษ 

จํานวนขอ คะแนนกอน
การทดลอง 

คะแนนหลังการ
ทดลอง 

 

1. การจับใจความสาํคัญ 4 51 58 

 

2. การบอกรายละเอียดของเรื่องที่อาน 7 85 142 

 

3. การเรียงลาํดับเหตุการณ 6 71 101 

 

4. การตีความ 7 

 

82 133 

5. การสรุปความ 

 

6 96 140 
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ภาคผนวก ข 
 

-   ตัวอยางแผนการสอนอานโดยวิธีเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน  
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แผนการสอนอานโดยวิธเีรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
 
     

แผนการสอนที่ 1 The Time Line 
 

ขั้นตอน คาบที่ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นนําเสนอบทเรียน 
ทุกขั้นตอนครูทําการ

สังเกตพฤติกรรมการ

รวมมือของนกัเรียนทกุ

คร้ัง เพื่อนําผลที่ไดไป

วิเคราะหขอมลูรวมกับ

ผลการเรียนของ

นักเรียน 

1 ครูสรางบรรยากาศในการเรยีนรู  โดยเกริ่นนาํถาม

นักเรียนดวยคําถาม ดังนี ้

- นักเรียนชอบนกัรองคนใดหรอืกลุมใดบาง 

- แลวนักรองทีน่กัเรียนชอบนักเรียนรูประวัติ

ของพวกเขามากแคไหน 

 ครูนําเสนอคาํศัพทโดยการอธิบายและใชภาพ ใหนัก 

เรียนทายวาคอืนักรองหรือนกัแสดงคนใดบาง หลงั 

จากนั้นครูนาํประวัติของนกัรองคนดัง Michael 

Jackson ใหนกัเรียนทราบวาประวัติของเขาเปนอยาง 

ไร  

 ใหนักเรียนสงตัวแทนออกมาเรียงบัตรคําที่เกีย่วกับ

ประวัติของคนดังกลาว  โดยบันทึกจาํนวนการเรียงที่

ถูกตอง แลวเฉลยใหนกัเรียนทราบ 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นฝกทาํงานเปนทีม 
 

 

2 ฝกโดยมีครูควบคุม 
ข้ันตอนนี้ครูฝกใหนกัเรียนทาํตามที่ครูส่ัง โดยครูเปนผู

ควบคุมการทาํงานของนักเรียน 

 ครูนําประวัติของคนดังในอดีตอีกคนมาใหนักเรียน

เรียนรู และใหนกัเรียนสงตวัแทนออกมาลองเรียงดวูา

ประวัติของคนคนนีน้าจะเริ่มจากอะไรกอน หลังจาก

นั้นครูฝกใหนกัเรียนอานออกเสียงคาํศัพทบางคํา 

พรอมหาความหมาย   

 ครูทบทวนใหนักเรียนอานคาํศพัทดังกลาว ครูกระตุน

ใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพทอยางถูกตอง แลวทาํ

การทบทวนการอานและความหมายของคําศัพทแต
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ละคํา  แลวตดิบัตรคําบนกระดาน หลงัจากนัน้ใหฝก

อานเปนประโยค   

 ครูสุมนักเรียนแตละกลุมออกเสียงคาํศัพท  และบอก

ความหมายของประโยคนั้นๆ โดยใหนกัเรียนแตละ

กลุมชวยกนัหา เลือกประโยคภาษาองักฤษที่ครูแปล

กลุมทีห่าไดเร็ว  ครูดูแลวติดบนกระดาน 

 หลังจากใหนกัเรียนไดฝกอานและหาความหมายของ

ประโยคแลว ครูใหนกัเรยีนแตละคนในกลุมชวยกัน

เลาเรื่องแบบตอเนื่องกนั เปนการลําดับเหตุการณ

ตามความเขาใจเปนคําพูดของตนเอง เชน ครูเร่ิมตน

พูดเหตุการณแรกกอน  แลวสุมใหนกัเรียนคนหนึ่งของ

กลุม A พูดตอ เมื่อนักเรยีนกลุม A พูดจบตอดวย

นักเรียนกลุม D เปนตน จนกวาจะจบเหตกุารณ 
ฝกแบบอิสระ  
ในขั้นตอนนี้นกัเรียนจะไดทาํงานเปนกลุม ฝกทาํงานเอง 

ตามลาํพัง ฝกอานออกเสียงระหวางคูของตนในกลุม ฝกหา

ความหมายคาํ ตอบคําถามจากเนื้อเร่ือง แลกเปลี่ยนความคิด

ภายในกลุมหรือระหวางกลุม 

 ครูใหใบงานที ่ 1 เพื่อศึกษาประวัติของบคุคลที่ครูให 

ใหนักเรียนคนหาคําศพัท ความหมายเพื่อทาํการ

เขาใจคําศัพทและประโยคทีก่ําหนดให 

 ครูใหนักเรียนทุกกลุมอานออกเสียงประโยค แปล

ความหมายจากประโยคทีละกลุม แลวสังเกตการ

รวมมือของกลุม 

 ใหนักเรียนเรยีงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามเนือ้เร่ือง

ประวัติของบุคคลที่นักเรียนอาน 

 ครูทําการเฉลย  แลวใหนกัเรียนทาํใบงานที่ 2 โดยการ

นําประโยคที่ตนไดเรียงแลวถูกตองตามทีค่รูเฉลยมา

ทําการเขียนเรียงลําดับกอนหลังใหถูกตอง 

 ใหนักเรียนฝกทํางานเปนกลุมในการตอบคําถามจาก
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ใบงานที ่ 1 และ 2  เพื่อฝกการหาคําตอบในใบงานที ่

3  โดยเนนใหนักเรียนไดปรึกษาและแสดงความ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นการทดสอบ 
 

 

3     หลงัจากทีน่ักเรียนไดเรียนบทเรยีนจบแลว ครูทาํการทด 

สอบนักเรียนเกี่ยวกับความเขาใจในการอานเรื่อง การหาความ 

หมายคําศัพท การเรียงลาํดับเหตุการณ โดยทดสอบเปน

รายบุคคล ไมมีการชวยเหลือกนั คะแนนของสมาชกิคือ

คะแนนของกลุม 

 ครูใหใบงานแบบทดสอบความเขาใจในบทเรียนจาก

แบบทดสอบรายบุคคลใบที่ 1 และ 2  

 ครูนําแบบทดสอบรายบุคคลที่นกัเรียนทาํไปทําการ

ตรวจสอบ หลังจากทีน่ักเรยีนสอบเสร็จแลว ( โดย

หากตรวจไดเร็ว ก็ใหแจงคะแนนแกนักเรียนเลย แต

หากตรวจไมทนัใหแจงในคาบตอไป ) 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตระหนกัถึง
ความสาํเร็จของกลุม 
 

คาบเรียนที่ 

1 ของ

แผนการ

สอนถัดไป 

      หลงัจากทีค่รูทําการตรวจแบบทดสอบเสร็จแลว ใหแจง

คะแนนของแตละกลุมที่ได โดยติดประกาศไวหนาหองเรียน 

และใหรางวัลแกนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของความ

รวมมือและความ สําเร็จของกลุม 
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Name of Group ________________________ 

    WORKSHEET 1 

Read the biography of Jesse Owens, then rearrange the following jumbled sentences 
to be correctly. 

  Jesse Owens was a legendary American athletes. He was born in Alabama, 

USA, in 1913.  He was national champion in three track and field events when he was twenty. 

He was a member of the Ohio State University track and field team.  He won four gold medals 

in 1936 Olympic Games in Berlin. He distinguished by wining the 100-meter run, 200-meter 

run and broad jump. His success as a black man annoyed Hitler very much. He was active in 

social work for the Illinois Youth Commission. He made a gold-will tour if India for the U.S. 

State Department in 1955. He died in 1980. 
  

Put number in each blank by arrange from the first event to the last event. 
 
___________ He distinguished by wining the 100-meter run, 200-meter run and broad jump. 
 

___________ He made a gold-will tour if India for the U.S. State Department in 1955.  
 

___________ He was born in Alabama, USA, in 1913. 
 

___________ He won four gold medals in 1936 Olympic Games in Berlin. 
 

___________ He was national champion in three track and field events when he was twenty. 
 

___________ He was active in social work for the Illinois Youth Commission. 
 

___________ He was a member of the Ohio State University track and field team.   
 

___________ His success as a black man annoyed Hitler very much. 
 

___________ He died in 1980. 
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Name of Group ________________________ 

    WORKSHEET 2 

Write the sentences from the first event to the last event. 
 

__1__ ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____  ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
_____ ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____ ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____ ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____ ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____   ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____ ……………………………………………………………………………………………… 

 
_____ ……………………………………………………………………………………………… 
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Name of Group ________________________ 

    WORKSHEET 3 

Direction  :  Read the time line of  Jesse Owens and then answer the questions.   
 

     1.  Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

1. He won four gold medals in 1936 Olympic Games in Berlin.  

2. His success as a black man annoyed Hitler very much. 

3. He was national champion in three track and field events when he was twenty. 

4. He made a gold-will tour if India for the U.S. State Department in 1955.  

a.    1 – 4 – 2 – 3    b.    2 – 4 – 3 – 1 

c.    3 – 1 – 2 - 4     d.    4 – 3 – 2 – 1 
 

2. Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

1. He was active in social work for the Illinois Youth Commission. 

2. He was born in Alabama, USA, in 1913. 

3. He died in 1980. 

4. He was a member of the Ohio State University track and field team.   

a.    1 – 2 – 3 – 4    b.    2 – 4 – 1 – 3 

c.    4 – 3 – 1 - 2     d.    1 – 3 – 2 – 4 
 

3. Which event happens the first of all ? 

1. He distinguished by wining the 100-meter run, 200-meter run and broad jump. 

2. He was national champion in three track and field events when he was twenty. 

3. Jesse Owens was a legendary American athletes. 

4. He won four gold medals in 1936 Olympic Games in Berlin. 

a.    1      b.    2 

c.    3       d.    4 
 

4. Which event happens the last of all ? 

1. His success as a black man annoyed Hitler very much. 

2. He was a member of the Ohio State University track and field team.   

3. He was active in social work for the Illinois Youth Commission. 

4. He distinguished by wining the 100-meter run, 200-meter run and broad jump. 

a.    1      b.    2 

c.    3       d.    4 
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Name____________________________________ Name of Group ____________________ 
 

แบบทดสอบรายบุคคล 1 

Read the biography of Jesse Owens, then rearrange the following jumbled sentences to be correctly. 

 Bobby Fischer was the youngest player to become chess Grand Master. He was born 

in Chicago in 1943.He learned the moves of chess at the age of six. His first recorded 

tournament game was in July 1955.He was the International Grandmaster title in 1958. At 16 

he left school to play chess all the time. He was the U.S. Champion in eight times. He was the 

winner of every tournament and match. He began his successful journal to the World 

Championship title in December 1970. He became world champion in 1972 after beating 

Boris Spassky. He lost his title when he refused to play Karpov in 1976.He won Boris Spassky 

by a score of 10-5 with 15 draws in 1992. 
 

Put number in each blank by arrange from the first event to the last event. 
 

_________       He was the U.S. Champion in eight times. 
 

_________       He learned the moves of chess at the age of six. 
 

_________       He became world champion in 1972 after beating Boris Spassky. 
 

_________       He was born in Chicago in 1943. 
 

_________       He began his successful journal to the World Championship title in December 1970. 
 

_________       His first recorded tournament game was in July 1955. 
 

________        He won Boris Spassky by a score of 10-5 with 15 draws in 1992. 
 

_________       He was the International Grandmaster title in 1958. 
 

_________       He was the winner of every tournament and match. 
 

_________       At 16 he left school to play chess all the time. 
 

_________       He lost his title when he refused to play Karpov in 1976. 
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Name ____________________________________ Name of Group ____________________ 
 

แบบทดสอบรายบุคคล 2 
 

Direction  :  Read the time line of  Jesse Owens and then answer the questions.   
 

     1.  Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

1. His first recorded tournament game was in July 1955. 

2. He learned the moves of chess at the age of six. 

3. He began his successful journal to the World Championship title in December 1970. 

4. He lost his title when he refused to play Karpov in 1976.  

a.    2 – 1 – 3 – 4    b.    2 – 4 – 3 – 1 

c.    3 – 1 – 2 - 4     d.    4 – 3 – 2 – 1 
 

2. Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

1. He won Boris Spassky by a score of 10-5 with 15 draws in 1992. 

2. He became world champion in 1972 after beating Boris Spassky. 

3. He was the International Grandmaster title in 1958. 

4. He was born in Chicago in 1943. 

a.    1 – 2 – 3 – 4    b.    2 – 4 – 1 – 3 

c.    4 – 3 – 2 - 1     d.    1 – 3 – 2 – 4 
 

3.    Which event happens the first of all ? 

1. At 16 he left school to play chess all the time. 

2. He was the U.S. Champion in eight times. 

3. He was the winner of every tournament and match. 

4. He learned the moves of chess at the age of six. 

a.    1      b.    2 

c.    3       d.    4 
 

4.   Which event happens the last of all ? 

1. He was the winner of every tournament and match. 

2. He became world champion in 1972 after beating Boris Spassky. 

3. He learned the moves of chess at the age of six. 

   4. His first recorded tournament game was in July 1955. 

a.    1      b.    2 

c.    3       d.    4       
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แผนการสอนอานโดยวิธเีรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 
 

     

แผนการสอนที่ 3 Information from newspaper and magazine 
 

ขั้นตอน คาบที่ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นนําเสนอบทเรียน 
ทุกขั้นตอนครูทําการ

สังเกตพฤติกรรมการ

รวมมือของนกัเรียนทกุ

คร้ัง เพื่อนําผลที่ไดไป

วิเคราะหขอมลูรวมกับ

ผลการเรียนของ

นักเรียน 

1 ครูนําเสนอรูปภาพสถานที่แตละรูปใหนักเรียนชวยกนั

ตอบวา นาจะเปนสถานที่ใดบาง  เชน วัดพระแกว 

ปากคลองคลาด  เกาะสมุย  เปนตน 

    -  ครูสอบถามนักเรียนวา   มีใครเคยเคยไปเที่ยว

สถานที่เหลานีห้รือเปลา  หรือเคยไปเที่ยวที่ใดมาบาง  

ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ แลวมีความรูสึก

อยางไรและไดรับความรูอะไรกับสถานทีน่ัน้ๆ บาง 

 ครูแจกใบงานที่ 1 เกีย่วกับรูปภาพและคําบรรยาย

สถานทีท่องเทีย่วแหงหนึง่ใหนักเรียนในแตละกลุม 

 ครูใหนักเรียนชวยกนัหาคําศัพทที่คิดวายากหรือไม

คุนเคยในบทความของใบงานที่นกัเรียนไดรับ 

- ครูข้ึนกระดานคําศพัทยากทีน่ักเรียนคนหาใน 

             ใบงาน  แลวใหนักเรียนชวยกนัหาความหมายเปน 

             ภาษาไทยรวมกนั 

- ครูลบคําศัพทบนกระดาน แลวเลนเกม 

             ความจํากับนักเรยีน กระตุนการทํางาน โดยให 

             นกัเรยีนสงตัวแทนแตละกลุมออกมาเขียนความ          

             หมายของคําที่ไดชวยกนัหาความหมายแลวนัน้ ทีละ 

             คําตามครูบอกจนครบทุกคํา 
 

ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นฝกทาํงานเปนทีม 
 

2 ฝกโดยมีครูควบคุม 
ข้ันตอนนี้ครูฝกใหนกัเรียนทาํตามที่ครูส่ัง โดยครูเปนผู

ควบคุมการทาํงานของนักเรียน 

 ครูใหนักเรียนฝกอานออกเสยีงคําศพัทยากบน

กระดานตามครู  
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- ครูใหนักเรียนอานเองพรอมกัน เมื่อมัน่ใจวา 

            นักเรยีนสวนใหญอานไดแลว ครูลองทดสอบนกัเรียน    

            อานเองเปนรายบุคคล ประมาณ 10 คน หรือตาม     

            จาํนวนคําที่มีบนกระดาน 

 ครูฝกใหนักเรียนอานบทความในใบงานที ่ 1 เปนประ 

โยคตามครู  โดยอานพรอมกันทุกกลุม แลวจึงทดสอบ

อานเปนรายกลุม  
ฝกแบบอิสระ  
ในขั้นตอนนี้นกัเรียนจะไดทาํงานเปนกลุม หรือฝกทํางาน

เปนคู หรือฝกเองตามลําพงั  

 เมื่อมั่นใจวานกัเรียนอานได ครูจึงใหนกัเรียนทาํการ

ฝกแบบอิสระกับคูและสมาชิกในกลุมของตน โดยแจง 

กับนักเรียนวาครูจะทําการทดสอบการอานออกเสียง

ประโยคภาษาอังกฤษเปนรายบุคคลในแตละกลุม 

ดังนัน้นกัเรียนทุกคนจึงตองทําการฝกเพื่อใหตน

สามารถอานได และหากอานไดนัน่หมายถงึความ 

สําเร็จของกลุมที่จะไดดวย 
 

ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นการทดสอบ 
 

 

3 ครูทําการทดสอบการอาน  โดยครูสุมชื่อกลุมที่จะได

อานเปนกลุมแรก  โดยใหนักเรียนทีเ่หลอืในหองตัง้ใจ

ฟงเพื่อนๆ แตละกลุมอาน เพื่อครูจะใหคะแนนการ

อาน และความรวมมือของแตละกลุมที่เหลือดวย 

 ครูทําการใหคะแนนการอานรายบุคคล แลวรวมเปน

คะแนนกลุม      

        หลงัจากที่นกัเรียนไดอานบทเรียนจบแลว ครูทําการทด 

สอบนักเรียนเกี่ยวกับความเขาใจ และคนหาคําตอบจากเรื่อง

ที่อาน โดยทดสอบเปนกลุมกอน เพื่อใหนกัเรียนไดชวยเหลือ

กัน ปรึกษากนั นักเรยีนเกงไดมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนนกัเรียน

ที่อานกวา ดังนี ้

             - ครูใหนกัเรียนชวยกันทําแบบทดสอบแบบกลุมเพื่อ  
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ทําความเขาใจกับเร่ืองที่นักเรียนไดอานในใบงาน worksheet 

1 เพื่อใหนกัเรียนออนไดมีโอกาสทําความเขาใจวิธีการสอบ

กอน  

          หลังจากทําการทดสอบเปนรายกลุมแลว ครูใหนกัเรียน

ทําการทดสอบเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกันคะแนน 

ของสมาชิกคอืคะแนนของกลุม 

 ครูใหนักเรียนนั่งแยกโตะเพยีงลําพัง ไมใหชวยเหลือ

กัน ทาํตามความเขาใจของตน 

 ครูใหใบงานแบบทดสอบความเขาใจในบทเรียนคือ

แบบทดสอบรายบุคคลใบที่ 1 และ 2  

 ครูนําแบบทดสอบรายบุคคลที่นกัเรียนทาํไปทําการ

ตรวจสอบ หลังจากทีน่ักเรยีนสอบเสร็จแลว ( โดย

หากตรวจไดเร็ว ก็ใหแจงคะแนนแกนักเรียนเลย แต

หากตรวจไมทนัใหแจงในคาบตอไป ) 

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตระหนกัถึง
ความสาํเร็จของกลุม 
 

คาบเรียนที่ 

1 ของ

แผนการ

สอนถัดไป 

      หลงัจากทีค่รูทําการตรวจแบบทดสอบเสร็จแลว ใหแจง

คะแนนของแตละกลุมที่ได โดยติดประกาศไวหนาหองเรียน 

และใหรางวัลแกนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของความ

รวมมือและความ สําเร็จของกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

Name of Group _____________________ 

University Tips 

Cool cruise 

  

1 Old communities by the banks of the Chao Phraya River can now be reached more 

easily than any time before thanks to the extension of the skytrain route from Taksin 

Bridge to Wong Wian Yai in Thon Buri.  

2 Now you can explore the former business centre of Wong Wian Yai and Khlong San 

on the Thon Buri side, as well as Si Phraya on the opposite side of the river, in a single 

day. 

3 When you get off the skytrain at Wong Wian Yai, the nearest landmark is the King 

Taksin Monument in the middle of a roundabout. The area around it was once the 

heart of Thon Buri, where you could find almost anything from dry and fresh food to 

the latest fashion items, clothes and entertainment. It is still a place where commuters 

connect to other parts of Thon Buri. There is also train service to Samut Sakhon from 

there for a fare of only 10 baht one way. 

4 A short distance from the roundabout is Itsaraphap Road, also known as Si Yaek Ban 

Khaek. From there, move on to Somdet Chao Phraya Road in Khlong San district. You 

can find the Princess Mother Memorial Park there. The late Princess Mother lived in 

that area when she was a child.  
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5 If you would like to try some snacks or a quick meal, go to the market on Tha Din 

Daeng Road. At the end of road is a pier where you can take handy shuttle boats 

across the river to Ratchawong in Chinatown. You can also check out Khlong San and 

try hot meals and desserts at the local market. Fashion items can also be found there. 

6 At the end of this market is a pier. Cross over to the Bangkok side to Si Phraya. Boat 

commuters and tour operators, offering cruises on the Chao Phraya can be found at 

the Si Phraya Pier. 

 Student Weekly: July 27, 2009 issue  
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Name of Group _____________________ 

      WORKSHEET 1 

Match the following captions with the correct photos above. 

                               

  

                              

 

           

1. King Taksin Monument in Thon Buri is 14 metres high and was built in 1954.    ................ 

2. This shop is well-known for its tabtim krob.    ................ 

3. This train links Wong Wian Yai with Mahachai in Samut Sakhon.    ................ 

4. Designer clothes and fashionable shoes are sold at bargain prices at Khlong San 

market. 
   ................ 

5. Wat Phichaiyat is in Khlong San district.    ................ 

A B

C D 

E 
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Read the story. Then, answer the following true or false questions. 

6. Visitors can have snacks and a quick meal at a market on Tha Din Daeng Road.         ................ 

7. Tour operators offering cruises are found at Khlong San. ................ 

8. The Princess Mother once lived near the King Taksin monument. ................ 

9. Si Yaek Ban Khaek is another name for Si Phraya. ................ 

The following words are taken from the story. Each word has several meanings. Choose the 
definition that best fits the word as used in the story. 

10. still  a. continuing until a particular point in time and not finishing 

b. not moving, calm and quiet 

c. a photograph of a scene from a film or video 

11. cross  a. an object, a design, a piece of jewellery, etc. in the shape of a cross        

often used as a symbol of Christianity 

b. to go across, to pass or stretch from one side to the other 

c. annoyed or quite angry 

12. fare  a. the money that you pay to travel by bus, plane, taxi, etc. 

b. food that is offered as a meal 

c. to be successful or unsuccessful in a particular situation 

 
Direction:     Read the advertisement below and choose the best  answer.   

 
13. What you can see at Khlong San ?             14.  Which choice is the best title ? 

     a.  Quick meal and desserts.                       a.  Traveling in Thon Buri nowadays. 

     b.  Old fashion and some snacks.                                       b.  Chao Phraya river sides. 

     c.  Desserts and fashion items.                                           c.  Interesting places in Thon Buri. 
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WORKSHEET 3 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

conquered  ชนะ   century  ศตวรรษ   

surrounded  รอบๆ   cathedral ปอมปราการ 

ancient   โบราณ   stained  ทําใหเปอน 

population  ประชากร   comfortable สะดวกสบาย 
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Name ___________________________________ Name of Group ____________________ 
 

แบบทดสอบรายบุคคล 1 
 

Vocabulary 
 Match the words with the definitions. 
 
 1.    conquered    

a.  pleasantly 

b.  to over come or defeat. 

c.  the principal church of a district under a  bishop.   

 

 2.    century     

a.  a period of a hundred years.   

b.  something which reminds one of a place. 

c.  to leave a dirty mark or colored patch on a fabric.    

 

3.     surrounded   

a.  all around   

b.  relating to times long ago. 

c.  a person who sells things to other countries. 

 

4.    population     

a.  well-liked or favorite 

b.  something which reminds one of a place. 

c.  the people living in a particular country. 

 

5.    cathedral 

a.  to get or be given. 

b.  to over come or defeat. 

c.  the principal church of a district under a bishop. 
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Direction:     Read the advertisement below and choose the best  answer.   
 
1.  Who present name “ York ”?  

       a.    Anglo Saxons  

b.    St Peter 

      c.     Yorvick    

d.    British 
 

2.  Why is York well-liked for tourists ? 

       a.   Comfortable hotels and beautiful places in history. 

  b.   Parks and medieval castle. 

       c.   Theaters and comfortable hotels    

       d.   Beach and largest church. 
 

 3.  What can you do when you visit York ? 

       a.    Buy souvenirs and  enjoy the beach. 

   b.   Go for pleasant walk and taste of British beer in many pubs.   

       c.   Go shopping and visit museums.   

 d.   Enjoy the weather and see old house. 
 

4. What is York ? 

       a.   The city in London and has long history.   

   b.  The place where are surrounded by history and in England. 

       c.   The capital of England and has many beautiful places by history. 

 d.  The beautiful city in England and has a population over 3.5 people. 
 

5. What is the major language in York ?     

       a.   English  

   b.  Spanish 

       c.   French 

 d.  Italian 
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      WORKSHEET 4 
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Name ___________________________________ Name of Group ____________________ 
 

แบบทดสอบรายบุคคล 2 
 

Vocabulary 
 Match the words with the definitions. 
 

 

_____________ 1.    island   a.     the main ways of earning money. 

 

_____________ 2.    mainland   b.     a person who sells things to other  

                                                                                 countries. 

 

_____________ 3.    tropical   c.     the main part of a continent. 

 

_____________ 4.    capital   d.     very hot and humid. 

 

_____________ 5.    exporter   e.     go to a place where want to see. 

 

_____________ 6.     tourism   f.     the city where a country’s or state’s  

                                                                                government is located.    

 

_____________ 7.    main sources of income g.    the business of having places for  

                                                                                vacationers to stay and things for them to  

       do. 

 

_____________ 8.    visit   h.     land surrounded by water. 

 

_____________ 9.    popular   i.      well-liked or favorite 
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Direction:     Read the advertisement below and choose the best  answer.   
 

1.  Why is Hawaii popular for the most tourists from U.S.A. ?  

       a.    Many islands and Honolulu High School  

b.    Pineapples and sugar 

      c.     Islands are beautiful    

d.    Beautiful islands and the weather is hot 
 

2.  What are six main islands in Hawaii  ? 

       a.   Hawaii, Molokai, Orchid and Maui. 

  b.  Oahu, Lanai, Hawaii and Kauai. 

       c.   Big , Maui, Molokai and volcano.     

       d.   Orchid, Big, volcano and Hawaii. 
 

 3.  What are languages spoken in Hawaii ? 

       a.   Japanese and Polynesian    

   b.   Polynesian and English  

       c.   English, Japanese and Chinese   

 d.   Polynesian,  English and Japanese 
 

 4.   What is the capital in Hawaii ? 

       a.   Maui   

   b.  Hawaii  

       c.   Oahu  

 d.  Honolulu 
 

5. How do the people in Hawaii get income ?    From ……….. 

       a.   tourism only   

   b.  sell things to other countries 

       c.   sell fish and export things to other countries 

 d.  export and tourism 
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 Yam Kung Tom Yam Kung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษ แบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ แบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 
 

 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
 

คําชี้แจง   
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลอืก  ทัง้หมด  30  ขอ    แบงตามการ

วัดความสามารถดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ  ดังนี ้

-  การจับใจความสาํคัญ   4 ขอ 

-  การบอกรายละเอียด    7 ขอ 

-  การเรียงลําดับเหตุการณ  6 ขอ 

-  การตีความ    7 ขอ 

-  การสรุปความ    6 ขอ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

Direction:     Choose the sentences that are true according to the passages.  ( items 1 - 9 ) 
 

1. It is three hundred and fifty kilometers from Petchabun  to Bangkok. People can go by car 
or by bus. 

a. Petchabun is not far from Bangkok. 

b. Petchabun is a long way from Bangkok. 

c. Petchabun is three hundred and fifty kilometers from  Bangkok. 

d. People can go to Petchabun by plane. 
 

2. All children in England must go to school when they are five years old. They work in 
school until they are fifteen years old. 

a. All English school children are five years old. 

b. All English children must be in school from the age of five to fifteen. 

c. All English school children are fifteen years old. 

d. All English children work in school after they turn fifteen years old. 
 

Read the passage and choose the correct answer. ( items 3 – 5 ) 
 

This wonderful little writing instrument. A pencil is the most widely used in the  

world. It lasts longer than most people think. Believe it or not, the average pencil can  

write about 45,000 words and can draw a line thirty-five miles long! When you consider 

 the fact that the average pencil costs only between fifteen and twenty-five cents, that’s  

a lot of writing. 
 

3. Which choice is the best title ? 

a. Writing Equipment. 

b. Pencil Manufacturers. 

c. Pencil Costs. 

d. The Amazing Pencil. 
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4. Which choice is wrong ? 

a. A pencil is writing instrument. 

b. All countries in the world can produce pencils to others. 

c. A pencil is cheap but it’s a lot of writing. 

d. A pencil is wonderful more than people think. 
 

5. Which is correct ?   A pencil ……… 

a. is a writing tool. 

b. isn’t a writing instrument. 

c. can be used for writing but not for drawing. 

d. are expensive. 
  

Read the passage and choose the correct answer. ( items 8 – 9 ) 
 

Many years ago, an emperor of Rome wanted more men to serve in his army. He knew that  

 married men did not want to leave home. So he made a rule that no man could get married until  he 

had served in the army. Many young people in love were very sad. A priest named Valentine  felt 

sorry for the young lovers and began to marry them. The emperor found out and put Valentine  in 

prison. He died on February 14, after many years in jail. People in love began sending messages  to 

each other on this date, and today we send many kinds of friendly cards on Valentine’s Day. 
 

6. What is the mainly about the passage ? 

a. An Emperor Rome 

b. How Valentine’s day began 

c. Married men 

d. The death of a priest named Valentine.  
 

7. How did the emperor feel when Valentine got married ? 

a. He was very happy. 

b. He enjoyed with the soldiers in the army. 

c. He became angry. 

d. He wanted to get married too. 
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8. Why did the emperor make the rule that no man could get married until he had served in 

the army ?     Because the young man ………….. 

a. didn’t want to be a soldier. 

b. wanted to get married after he had served in the army. 

c. who got married didn’t want to leave from his lover. 

d. had no lover. 
 

9. What does “ priest ” mean ?   A person who ……… 

a. teaches religion. 

b. controls soldiers in the army. 

c. works in the jail. 

d. sends love messages to young man. 
 

Direction:     Read this advertisement and choose the correct answer.  ( items 10 - 12 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.  Why may one want to join this program ? 

      a.   To get a job.   

      b.   To travel abroad. 

      c.   To get a boy friend or girl friend      

      d.   To experience a Chinese culture and learn Chinese.  
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11.   This program provides ………. 

      a.   round trip ticket and visa.   

      b.   place to stay and allowance. 

      c.   round trip ticket and tuition.     

      d.   tuitions and personal tours.  

12.   If you want to join this program, what do you have to pay for ? 

      a.   Air fare      

      b.   The visa 

      c.   A place to stay    

      d.   Tuition 
 

Direction:     Read the advertisement below and choose the best  answer.  ( items 13 - 15 ) 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

13.  Why is Coral Gables popular ?  

       a.    Parks     b.   Concerts 

       c.    Warm weather    d.   Beautiful architecture  
 

14.  What can you do when you visit Miami ? 

       a.   Visit museum, swim and enjoy dancing. 

  b.  Go to aquarium, go shopping and ride the horse. 
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       c.   Enjoy the beach, find the old castle and visit theaters.     

       d.   Enjoy the weather, go windsurfing and visit aquarium. 
 

 15.  What are the major languages spoken in Miami ? 

       a.   Japanese and English   b.   Spanish and English  

       c.   English and Chinese   d.   Spanish and Japanese 

 
Direction  :  Read the time line of  Christina Aguilera and then answer the questions.  ( items 16 - 20 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

5. She is born in New York. 

6. She wins a Grammy for “ Beautiful ” 

7. She sings at the Winter Olympic Games. 

8. She records a song for a Disney movie. 
  

a.    1 – 4 – 2 – 3    b.    2 – 4 – 3 – 1 

c.    1 – 3 – 4 - 2     d.    2 – 3 – 4 – 1 
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17. Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

1. She travels around Japan. 

2. She works with Britney Spears. 

3. She is on television for the first time. 

4. She has her first very successful song. 
  

a.    3 – 2 – 1 – 4    b.    3 – 4 – 1 – 2 

c.    4 – 1 – 3 - 2     d.    2 – 4 – 3 – 1 

18. Read the article. Then arrange the first event to the last event. 

1. She works with Britney Spears. 

2. She has her first very successful song. 

3. She records a song for a Disney movie. 

4. She sings at the Winter Olympic Games. 
 

a.    1 – 2 – 3 – 4    b.    1 – 4 – 2 – 3 

c.    1 – 3 – 4 - 2     d.    1 – 3 – 2 – 4 
 

19. Which event happens the first of all ? 

1. She has her first big hit. 

2. She wins a Grammy for “ Beautiful ” 

3. She is on television for the first time. 

4. She sings at the Winter Olympic Games. 
 

a.    1      b.    2 

c.    3       d.    4 
 

20. Which event happens the last of all ? 

1. She travels around Japan. 

2. She works with Britney Spears. 

3. She records a song for a Disney movie. 

4. She records for the movie Moulin Rouge. 
 

a.    1      b.    2 

c.    3       d.    4 
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Direction  :   Read the song  and then answer the questions.  ( items 21 - 22 ) 
 

When I was young I’d listened to the radio waiting for my favorite songs 

when they played I’d sing along it made me smile  those were such happy times  

and not so long ago how I wondered where they’d gone but they’re back again 

just like a long lost friend all the songs I loved so well. 
 

21. What is this song about ? 

      a.   The happy times    b.  The future  

      c.   A family     d.  A group of friends 
 

22. Who is “ I ” ? 

      a.   The writer     b.  The song   

      c.   The singer     d.  The listener 
 

Direction  :   Read the song  and then answer the questions.  ( items 23 - 25 ) 
 

            HERO 
1 There's a hero If you look inside your heart 

You don't have to be afraid  of what you are 

There's an answer If you reach into your soul 

And the sorrow that you know will melt away 
 

2 Chorus 

And then a hero comes along With the strength to carry on 

And you cast your fears aside And you know you can survive 

So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong 

And you'll finally see the truth That a hero lies in you 
 

3 It's a long road  When you face your world alone 

No one reaches out a hand for you to hold 

         You can find love If you search within yourself 

And the emptiness you felt  will disappear 
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                                   Instructions 
Step 1 - Pre-Freeze your ice cream maker's gel container 
Step 2 - Prepare the corn 
Step 3 - Heat the milk, sugar, powdered milk and corn 
Step 4 - Separate 8 egg yolks    
Step 5 - Whip the egg yolks until thickened. 
Step 6 - Slowly add 1 cup of the hot milk mixture to the egg yolks 

Step 7 - Pour the egg yolk mix into the pot of hot milk  

Step 8 - Add the light cream and vanilla and refrigerate     
Step 9 - Pour the chilled mix into the ice cream maker    
Step 10 - Fire up the ice cream maker!     
Step 11 – Enjoy !  

 
                      Ingredients 

• 2 cups whole milk 
• 1 cup sugar 

• 1/4 cup fat- free powdered milk       

• 8 eggs (yolks only needed)              

• 1 cup heavy whipping cream           

• 1 teaspoon of vanilla extract            

• 2 cups of chopped  or creamed 

nibbles corn 

4 Chorus 

Lord knows dreams are hard to follow  but don't let anyone tear them away 

Hold on there will be tomorrow In time you'll find the way 
 

23. What is this song about ? 

      a.   Faithful to your lover.      

b.  Discourage people. 

      c.   Focus on doing right things.    

d.  Encourage people to be strong.  
 

24. Who is the hero in this song ? 

      a.   The Lord     b.   Ourselves 

      c.   The lover     d.  The man 
 

25. How do the listeners feel after listening to this song ? 

      a.   hopeful     b.   upset 

      c.   nervous     d.   exciting 
 

Direction  :   Read the passage and choose the correct answer.  ( items 26 - 30 ) 

Directions for Making Homemade Sweet Corn Ice Cream 
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26. What are the ingredients for making homemade sweet corn ice cream? 

      a.    Whole milk, coconut, vanilla  

      b.    Sugar, vanilla, cucumbers 

c.    Powder milk, sugar, whipping cream  

d.    Whole milk, whipping cream, banana 
 

27. What kind of egg is needed? 

      a.   Whole white and red    b.  Only yolk egg 

      c.   Only egg white    d.  Egg with milk 
 

28. What is whole milk? 

 a.   Skim milk     b.   Condensed milk 

      c.   100 % milk     d.   5 % milk 
 

29. Rearrange the instruction for making homemade sweet corn ice cream? 

 1.   Heat the milk, sugar, powdered milk and corn.     

 2.   Add the light cream and vanilla and refrigerate  .   

      3.   Fire up the ice cream maker!      

 4.   Whip the egg yolks until thickened. 
 

 a.   1,4,2,3       b.   1,2,3,4 

         c.   4,1,3,2     d.   2,3,4,1 
 

30. Which ingredient do we need in the same quantity ? 

 a.   Whole milk and sugar.     

b.   Whipping cream and vanilla extract. 

      c.   Powdered milk and whole milk.     

d.   Sugar and whipping cream. 
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Answer sheet 

 

 

1.     c 

2.     b 

3.     d 

4.     b 

5.     a 

6.     b 

7.     c 

8.     c 

9.     a 

10.    d 

 

 

11.     c 

12.     b 

13.     d 

14.     a 

15.     b 

16.     c 

17.     a 

18.     d 

19.     a 

20.    d 

 

 

21.     a 

22.     c 

23.     d 

24.     b 

25.     a 

26.     c 

27.     b 

28.     c 

29.     a 

30.     d 
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ภาคผนวก ง 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรียนของนักเรยีน   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือในการเรยีนของนักเรยีน  โดยการใชวธิกีารเรยีนแบบรวมมือ 
ในรูปแบบผสมผสาน 

 
ระยะที่ 1     (คาบเรียนที่ 1 – 3)  

โดยกําหนดเกณฑความถี่การใหคะแนนในแตละขอดังนี้ 

 5 หมายถึง  มีความถีใ่นการแสดงพฤติกรรมในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีความถีใ่นการแสดงพฤติกรรมในระดับมาก 

 3 หมายถึง              มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง              มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับนอย 

 1 หมายถึง              มีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมในระดับนอยที่สุด 
 

พฤติกรรมที่สงัเกต คาบที่  1 
5 4 3 2 1 

 1.  สมาชิกในกลุมมีการปรึกษาหารือกัน 

 2.  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 

   3.  ไมใหความรวมมอื  หลีกเลี่ยงการทํางานกลุม 

   4.  นักเรียนเกงแยกตัวทํางาน ไมรับฟงความคิดเห็น 

      หรือใหความสําคัญกับเพือ่นในกลุม 

   5.  นักเรียนออนเงียบ ไมแสดงออกหรือรวมกิจกรรม 

 6.  กระตือรือรนและใหกําลังใจสมาชิกในการทํางาน 

 7.  สมาชิกแตละคนในกลุมรวมกันทํากิจกรรมที่จัดไวให 

   8.  มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทํางานจน 

        ประสบความสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

   9.  แสดงอาการยอมรบัผลที่ไดจากการทํางานของ 

        กลุม  ไมโทษหรือตําหนิเพื่อนสมาชิกในกลุม       

  10. มีความเขาใจในความแตกตางของความสามารถ   

      ของสมาชกิแตละคนในกลุม 

     

 

บันทกึเพิม่เตมิ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ   ชื่อสกุล    นางสาวอุษนา   บํารุงแควน 

วันเดือนปเกิด    20  สิงหาคม  2519 

สถานที่เกิด    อําเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

สถานที่อยูปจจุบัน   579/21  หมู 3  หมูบานบุรีรมย  ซอยประชาพัฒนา 

    ถนนหลวงแพง   แขวงทับยาว   เขตลาดกระบัง  

    กรุงเทพมหานคร   10520 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาองักฤษเพิม่เติม 

ระดับชวงชัน้ที ่3 และ 4  

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนเพ็ญสมิทธ 

    แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป    

กรุงเทพมหานคร   10240 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2539   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    จากโรงเรียนครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2543   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

จากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

พ.ศ. 2553   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 

ภาษาตางประเทศ) 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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