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คําสําคัญ  :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ/ การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน/ การสอนแบบปกติ  
 ศรีสุวรรณ วิวิธเทศ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับการสอนแบบปกติ (A COMPARISON OF ENGLISH 
LEARNING ACHIEVEMENT OF NINTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY COOPERATIVE LEARNING 
TECHNIQUE AND TRADITIONAL METHOD) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : รศ.กาญจนา คุณารักษ, อ. ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ และ รศ. ดร.วิสาข   จัติวัตร   288 หนา ISBN 974 –653-597-8 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบแผนการทดลอง randomized control 
group posttest only design โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ (2)เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับที่ไดรับการสอน
แบบปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสิรินธร-                   
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยการสุมนักเรียน 2 หอง จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 40 
คน โดยกลุมทดลองสอนดวยวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมควบคุมสอนแบบปกติ ทั้งสองกลุมใชเวลา
สอน จํานวน 5 สัปดาห ๆ ละ 4 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที รวม 20 คาบ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการสอนทักษะการอานและทักษะการเขียนแบบให           
นักเรียนรวมมือกันเรียน (2) แผนการสอนทักษะการอานและทักษะการเขียนแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและการสอน
แบบปกติ 
 การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบ คาเฉลี่ย (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test independent)
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบให   
นักเรียนรวมมือกันเรียนกับที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย                              
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเรียนสูงกวาผลสัมฤทธที่ไดจากการสอนแบบปกติ  
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความคิดเห็นของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบให                         
นักเรียนรวมมือกันเรียน อยูในระดับเห็นดวยมาก (X = 4.05, S.D. = 0.41) สูงกวาการไดรับการสอนแบบปกติ (X = 3.74,      
S.D. = 0.23) โดยความคิดเห็นของกลุมทดลองทั้งในภาพรวมและรายดานของบรรยากาศการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนความคิดเห็นของนักเรียนกลุมควบคุมในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก สวน         
รายดานพบวาดานกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 
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 The purposes of this experimental research with randomized control group posttest only 
design were to (1) compare English learning achievement of ninth grade students taught by cooperative 
learning technique and traditional method.  (2) compare the opinions of ninth grade students taught by 
cooperative learning technique and traditional method. The samples consisted of two randomly selected 
classes of 80 ninth grade students of Princess Sirindhorn’s College, Nakorn Pathom Province during the 
academic year 2002. Each group comprised 40 students. The experimental group was taught by 
cooperative learning technique whereas the control group was taught by traditional method. Both groups      
were taught by the researcher for 20 periods. 
 The instruments used for gathering data were : (1) the lesson plans of cooperative learning 
technique (2) the lesson plans of traditional method (3) achievement tests and (4) questionnaires. The 
statistical analysis employed were  X, S.D., t-test independent and content analysis. 
 The results of the study were : 
 1. The English learning achievement of ninth grade students taught by cooperative 
learning technique were significantly different from the achievement of students taught by traditional 
method at the 0.05 level. 
 2. The students’ opinions towards the instruction of cooperative learning technique were 
significantly different from the students taught by traditional method at the 0.05 level. The experimental   
group agreed with the cooperative learning technique at a high level  (X = 4.05, S.D. = 0.41) which was 
higher than the control group (X = 3.74, S.D. = 0.23). The experimental group’s opinions towards all 
aspects were at a high level. Whereas the control  group’s opinions towards all aspects were at a high 
level except those towards self-study from other resources which were at a moderate level. 
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บทที่ 1

บทนํา
โลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งในดานวัตถุและเทคโนโลยี        

การพัฒนาในดานตาง…ๆ…จึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว…เพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโลก       
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่กําลังพัฒนา จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนดเปาหมายในขอ 2 คือการยกระดับคุณภาพชีวิตใหประเทศไทย               
มีโครงสรางประชากรที่สมดุล และครอบครัวที่เหมาะสม โดยรักษาแนวโนมภาวะเจริญพันธุของ
ประชากรใหอยูในระดับทดแทนอยางตอเนื่อง คนไทยมีสุขภาพดี มีคุณภาพ  รู เทาทัน                  
การเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม ใหประชาชนอายุ 15 ป  ขึ้นไป         
มีการศึกษาโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 9 ป ในป 2549 ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยใหถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป ไมต่ํากวารอยละ 50 ในป 2549 ขยายการประกันสุขภาพใหครอบคลุม
ประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 9 การพัฒนา
ประเทศ สังคมไทยที่พึงประสงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทย       
บนพื้นฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย  ขอ 2  กําหนดสภาพของ
สังคมไทยที่พึงประสงค คือเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคน
คิดเปน ทําเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง มีการ           
เสริมสรางทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มีนวัตกรรมความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถสั่งสมทุน
ทางปญญา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เนน           
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเสริมสรางความรูความเขาใจและกําหนด        
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผู เรียนสําคัญที่สุด ไดทดลอง         
ปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สามารถแสวงหาและสราง
ความรูดวยตนเองที่นําไปสูการรูจักคิดวิเคราะห กล่ันกรอง เลือกรับขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม
ใหม ๆ อยางรูเทาทันควบคูกับการปรับปรุงวิธีการสอนและการวัดผลใหสะทอนถึงความรู         
ความเขาใจ และสติปญญาของนักเรียน ทั้งมีการปรับปรุงการจัดหลักสูตรใหมีความหลากหลาย      
.
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ยืดหยุน สามารถปรับใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยเพิ่มเนื้อหาสาระ      
ที่จําเปนตอการเรียนรู เชน ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดวาการศึกษาเปนกระบวนการ
เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม…โดยการถายทอดความรู…การฝกอบรม       
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู 
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบคุคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) และในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
(มาตรา 17) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา     
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
แหงชาติ 2542 : 2)

จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) นโยบายการ
พัฒนาการศึกษาไดกําหนดวา การศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน เรงจัดใหมีระบบและ
โครงสรางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอประชาชนทั้งปวงอยางแทจริง เนนคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ ตั้งแต
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือขาย              
สารสนเทศเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท

นโยบายและจุดเนนการพัฒนาการศึกษา…ศาสนา…และวัฒนธรรม…ของกระทรวง        
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวา สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษ 
ตั้งแตระดับประถมศึกษาเปนตนไป โดยจัดตามความพรอม การจัดการศึกษาระดับมัธยมใหทุกคน 
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ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเปนธรรม…ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันหรือ      
ทัดเทียมกัน…และใหไดรับบริการการศึกษาที่อํานวยความสะดวกแกผูเรียน…ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษา…ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ในการเรงรัด สงเสริมการปฏิรูปการศึกษา 
ทุก ๆ ดาน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการควบคุมมาตรฐานการศึกษา เพื่อนําไปสูการประกัน       
คุณภาพการศึกษา โดยใหมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ตาม                
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุงกระจายอํานาจการศึกษา การบริหารโดย
คณะบุคคล และการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม โดยมีองคประกอบหลักของการปฏิรูป         
การศึกษาคือ  ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ…การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูป           
กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร มีเปาหมายที่คาดหวัง   รวมกันคือ 
การศึกษามีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม มีมาตรฐานสูงในระดับสากล

การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรม เปนการพัฒนา
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมและคานิยม หรือคุณธรรมเพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีและ          
มีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ (กาญจนา  คุณารักษ 2540 : 43) การศึกษา       
มุงหมายที่จะเตรียมบุคคลใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเครื่องมือและกระบวนการที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ สงผลถึงการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน
และเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม…ผูเรียนควรมีลักษณะที่พึงประสงค…ไดแก             
ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาประจําชาติ และภาษาตางประเทศ

การติดตอส่ือสารดวยภาษาสากลกับนานาชาติเปนเรื่องจําเปน และภาษาสากลที่มีความ
สําคัญที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีการใชอยางกวางขวาง แมในระบบการศึกษาที่มีเทคโนโลยี
เขามาอํานวยความสะดวก การเรียนภาษาอังกฤษอยางจริงจัง ยิ่งมีความจําเปนสําหรับนักเรียน      
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อมุงเนนให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อเขาสูสังคมโลกในอนาคตไดอยางถูกตองเหมาะสม 
สามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เนนให
ผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาตอ สามารถเลือกแนวทางที่จะทําประโยชนใหกับสังคม
ตามบทบาทและหนาที่ของตนเองในฐานะเปนพลเมืองดี…ภาษาเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับ         
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ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ เนื่องดวยภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่นิยมใชกัน
แพรหลาย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษา               
ตางประเทศเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารได สามารถฟง พูด อาน และเขียนได      
ใหเขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
กับกาละเทศะ ทั้งยังใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร
และคนหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ

ปญหา

การพัฒนาทักษะทางภาษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนในระดับสูงตอไปและ      
ตอการสื่อความหมาย…จากสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวา
การสอนภาษาอังกฤษยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ถึงแมวาไดมีการปรับปรุงหลักสูตร           
ใหทันสมัยและสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง แตผลการเรียนการสอนยังไมเปนที่นาพอใจนัก 
นักเรียนยังไมสามารถนําไปประยุกตใช ไดจริงในชีวิตประจําวัน จากรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2540 (สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
2542 : 13 – 14) ซ่ึงจะมีการประเมินทุก ๆ 5 ป พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 44.70 ซ่ึงจัดอยูในระดับ      
พอใช จากเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 50.00 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 59.16 ซ่ึงจัดอยูในระดับพอใช         
เชนเดียวกัน เปนทักษะทางภาษาเหมือนกัน ดังตารางที่ 14 ภาคผนวก ก  หนา 128

และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขตการศึกษา 1 แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2543 ของกลุมที่ 1 อยูในระดับ         
ตองปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 38.33 และของกลุมที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 35.46 ซ่ึงอยูใน
ระดับตองปรับปรุงเชนเดียวกัน จากเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 50.00 แตเมื่อเปรียบเทียบกับ       
วิชาทักษะทางภาษาดวยกันแลว ดังเชน วิชาภาษาไทย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 1 และ 2          
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มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 55.93 และ 54.96 (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม การรายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ปการศึกษา 2543 : 7 – 8) ซ่ึงอยูในระดับพอใช        
แสดงวาทักษะทางภาษาอังกฤษยังต่ําอยู ดังตารางที่ 15  ภาคผนวก ก  หนา 129

และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ…ช้ันมัธยมศึกษาปที่…3         
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2541 – 2543 พบวา           
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํา คือ สอบไดระดับ 0, 1, 2 คิดเปน
รอยละ 24.31, 28.28 และ 18.12 จํานวนสูงกวานักเรียนที่ไดระดับ 3, 4 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 18.67 
และ 10.62 แสดงใหเห็นวาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในเนื้อหาต่ํากวาเปาหมายของ       
โรงเรียนที่กําหนดคือ รอยละ 50.00 ของระดับผลการเรียน ดังตารางที่ 15 ภาคผนวก ก  หนา 129

และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…การประเมินคุณภาพการศึกษาวิชา     
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ปการศึกษา 2543 และปการศึกษา 2544 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ดานทักษะการอานคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.75 และ 5.67 ดานทักษะการเขียน คะแนนเฉลี่ยรอยละ
37.08 และ 31.94 ตามลําดับ ซ่ึงทักษะการอานและการเขียนคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเปาหมายของ
โรงเรียนที่กําหนดไวคือ รอยละ 50.00  ดังตารางที่ 17 ภาคผนวก ก  หนา 130

เมื่อพิจารณาคะแนนสอบวัดจุดประสงคการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ…ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แตละครั้งนักเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดจุดประสงคการเรียนรู                  
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน  และตองได
คะแนนแตละทักษะ สูงกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มจึงจะผานจุดประสงคการเรียนรู จาก          
การประเมินผลพบวา…มีนักเรียนสอบไมผานจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในทักษะ     
การอาน และทักษะการเขียนมากที่สุด กลาวคือ ปการศึกษา 2543 นักเรียนสอบไมผานทักษะ     
การอานและการเขียน รอยละ 56.25 และ 62.92 และปการศึกษา 2544 นักเรียนสอบไมผานทักษะ
การอานและการเขียน รอยละ 94.33 และ 68.05 และมีแนวโนมจะมีจํานวนนักเรียนสอบไมผานจุด
ประสงคการเรียนรูเพิ่มขึ้น…จากผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษา กําลัง
ประสบปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ…ซ่ึงผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชา        
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว และไดศึกษา          
ถึงสาเหตุที่ทําใหการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนต่ํากวาเปาหมาย…โดยเฉพาะอยางยิ่งในทักษะการอานและทักษะการเขียน…โดยรวบรวม
ขอมูลจากการสอบถามผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับเดียวกัน…พบวา…เกิดจากวิธีการสอน
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แบบเดิมคือ การสอนแบบปกติหรือการสอนตามคูมือครู ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เพราะวิธีการสอนเปนสาเหตุหนึ่งที่มีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ํากวา 
เปาหมาย ทั้งนี้เกิดจากครูผูสอนสวนใหญใชรูปแบบการสอนแบบอธิบาย การตอบคําถามระหวาง
ครูกับนักเรียน…และทําแบบฝกหัดทําใหผูเรียนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เกิด การเรียนรูไมถาวร ไมสามารถนําไปใชไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พเยาว อังกสิทธิ์  
(2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการจัดกลุมการเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน พบวา นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุมการเรียน
แบบรวมมือและกลุมการเรียนแบบเดิม…มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนแตกตางกัน โดยมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมการเรียนแบบรวมมือ สูงกวาของนักเรียนในกลุม      
การเรียนแบบเดิม ครูสวนมากยังใชวิธีสอนแบบเดิม สอนโดยการยกตัวอยางและใหนักเรียน          
ทําแบบฝกหัด…สวนกิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ เชน การทํากิจกรรมกลุมยอย การอภิปราย
ภายในกลุม การทํางานรวมกันและชวยเหลือกันภายในกลุม ครูสวนมากไมไดจัดกิจกรรมดังกลาว 
เพราะหวงเรื่องเนื้อหากลัววาจะสอนไมทัน จึงทําใหนักเรียนขาดการมีสวนรวม ไมกลา          
แสดงออก…และไมกลาตัดสินใจ ขาดการริเริ่มสรางสรรคและขาดการปฏิสัมพันธ…ดังนั้น            
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ…จึงมีความจําเปนตอง ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให            
ผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มความสามารถ กลาแสดงออก สลับผลัดเปลี่ยนกันมีบทบาท
หนาที่ ทําใหผูเรียนเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย

จากปญหาดังกลาวขางตนพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่…3…โรงเรียนสิรินธร-   
ราชวิทยาลัย…อําเภอเมือง…จังหวัดนครปฐม…สังกัดกรมสามัญศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ําและไมเปนไปตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน และทักษะการเขียน ซ่ึง           
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาลัย ตปนีย (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมดวยเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือกัน…กับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ทักษะการอาน
และการเขียน เปนปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักเรียนมากที่สุดเชนเดียวกัน ดังนั้น ผูสอน
จึงจําเปนตองปรับปรุงวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในทักษะ       
การอานและการเขียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถทํางานกลุมมีการชวยเหลือ
กันโดยใหนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาชวยเหลือเพื่อนที่มีความสามารถต่ํากวา…ซ่ึงจะสามารถ
ชวยใหนักเรียนที่มีความสามารถต่ําเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น มีการคละกันของสมาชิกภายในกลุม      
ทั้งเด็กเกง ปานกลาง และเด็กออน นอกจากนี้ สลาวิน  (Slavin : 1990) ไดกลาววา เด็กจะสามารถ
ส่ือความหมายในเรื่องที่ตนเองรูและเขาใจใหแกเพื่อน ไดดีกวาครู การจัดการเรียนการสอน            

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

ที่สามารถตอบสนองความสามารถที่แตกตางกันของนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนไดมีการ     
ชวยเหลือกัน…และใหผูเรียนทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันก็คือ การสอนแบบให        
นักเรียนรวมมือกันเรียน (cooperative learning) ซ่ึงเปนวิธีการสอนแบบหนึ่งที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
(student centered) โดยมีการฝกใชกระบวนการกลุมในการทํางานรวมกัน…สมาชิกภายในกลุม     
จะชวยกันเรียน…โดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา ชวยเหลือเพื่อนที่มีความสามารถต่ํากวา         
มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตาง ๆ และชวยเหลือกันจนสมาชิกทุกคน
ประสบความสําเร็จในการเรียน และความสําเร็จของกลุม จะเปนผลงานของสมาชิกทุกคน สลาวิน 
(Slavin) ไดทําการศึกษารูปแบบของการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนมีหลายรูปแบบ  
แตรูปแบบที่ใชแกปญหาทักษะการอาน และทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษคือ…รูปแบบ         
การสอนอานและการเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (Co-operative Integrated 
Reading and Composition : CIRC) เปนตน

และจากผลการวิจัยของ วรนารถ  เถ่ือนคํา (2539) ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่..1…ที่สอนโดยวิธี             
รวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน (CIRC) และการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับ          
การสอนโดยวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ...05…ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                 
วรุณี  จุนบุญ  (2540)…ที่พบวาในการใชรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนน 
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่…6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนคิดเปนรอยละ 88.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 นอกจากนี้นักเรียนยังมี     
ความตระหนักในคุณคาของตนเอง กลาแสดงออก มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุมอีกดวย และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นการสอนแบบรวมมือกันเรียน         
จึงเปนวิ ธีสอนแบบหนึ่งที่ครูสามารถนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมี                 
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษา         
ก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะการอาน 
และทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้น จึงจําเปนตองปรับปรุงวิธีสอนของครู
เพื่อผลสัมฤทธิ์ในทักษะดังกลาวใหสูงขึ้น…ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จึงสนใจที่จะทําการศึกษาการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการ    
สอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (Cooperative Integrated Reading 
and Composition : CIRC) มาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติ และศึกษาความ 
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คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน กับการสอนแบบปกติ วิชา        
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสมและ                 
มีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

ประพจนปญหาของการวิจัย
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศของนักเรียนชั้น            

มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํา            
ในทักษะการอานและการเขียน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม            
ก็ประสบปญหาเชนเดียวกันคือ การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3            
ในทักษะการอานจุดประสงคที่ (3.1) นักเรียนไมสามารถระบุใจความสําคัญและไมสามารถ           
ตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได (3.2) นักเรียนไมสามารถตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของ
ขอความที่อานได (3.3) นักเรียนไมสามารถเรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได 
(3.4) นักเรียนไมสามารถยอสรุปเรื่องหรือขอความที่อานได (3.5) นักเรียนไมสามารถอานออก
เสียงคําและขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง และทักษะการเขียนจุดประสงคที่ (4.2) นักเรียน          
ไมสามารถเขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยาย ส่ิงตาง ๆ ตามขั้นตอนและวิธีการได               
(4.3) นักเรียนไมสามารถเขียนบรรยายภาพและสิ่งของตามที่กําหนดใหได และจุดประสงคที่      
(4.6) นักเรียนไมสามารถเขียนเรียงความตามที่กําหนดใหไดกลาวคือ ที่ผานมายังไมประสบ           
ผลสําเร็จเทาที่ควร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา จากเกณฑที่กรมสามัญศึกษากําหนดไวรอยละ 
50.00 ทั้งนี้เนื่องจากเปนวิชาเลือก อีกทั้งวิธีการสอนของผูสอนที่ผานมาครูสอนตามคูมือครู           
ครูยึดตัวเองเปนหลักโดยสอนตามเนื้อหา และเปนผูบอกใหนักเรียนกระทําตามคําส่ังที่ครูกําหนด 
ทําใหนักเรียนขาดการเรียนรูดวยตนเอง ขาดการชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน ขาดการมีสวนรวม        
ขาดการทํางานเปนกลุม ผลจากรายงานการวิจัยจํานวนหนึ่ง พบวา วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ
กันเรียนรูสามารถชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษา
อังกฤษมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง ดังนั้น การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษดวยการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหนักเรียนได และนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษมาประยุกตใช      
ในชีวิตประจําวันได
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ความสําคัญของปญหา
ปญหาวิธีสอน วิชาภาษาอังกฤษทักษะการอานและการเขียนเปนปญหาที่รุนแรง เพราะ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนอยูในระดับต่ํา ควรไดรับการแกไข มิฉะนั้น            
จะสงผลถึงผูเรียน ทําใหนักเรียนขาดการสื่อสารที่ถูกตอง

จากสภาพปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่…3…ที่เกิดขึ้น       
ในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016) อยูในระดับต่ําในทักษะการอาน และทักษะการเขียน ทําให        
นักเรียนไมสามารถอานขอความ…บทความ…หรือเนื้อเร่ืองทางภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ            
ระดับชั้นได สงผลใหนักเรียนเขียนเรื่องหรือสรุปเรื่องที่อานไมได ทําใหขาดการสื่อสารที่ถูกตอง 
เปนผลเสียตอการเรียนและการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ยิ่งภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
หากเยาวชนของเราในวันนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไมดี ก็จะกลายเปนผูใหญ            
ที่ไมเกงภาษาอังกฤษในวันหนาดวย ซ่ึงจะทําใหเสียเปรียบในเชิงการใชภาษาอังกฤษ และ             
ไมสามารถกาวสูความเปนสากลในเรื่องตาง ๆ ได ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ       
มานาน ไดเห็นความสําคัญในประเด็นนี้และผูวิจัยประสงคที่จะแกไขปญหาดังกลาว และจาก      
รายงานการวิจัยหลายช้ินรายงานวา การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนได เพราะการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันจะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ดานการอานและการเขียนของนักเรียนแตละคนไดเต็มตามศักยภาพ ทั้งยังเปนการสงเสริมและ
กระตุนใหพัฒนาการทางการคิดของนักเรียนดีขึ้นอีกดวย เพราะการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ
กันเรียนเปนวิธีการสอนที่ใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทุกคนมีสวนรวม มีบทบาท
รวมแสดงความคิดเห็น และเนนการ ทํางานกลุม มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อผลสําเร็จของกลุม ดังนั้น 
การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ
กันเรียน จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหนักเรียนได และนักเรียน
สามารถนําภาษาอังกฤษมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนาระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นนั้น พบวา มีหลายวิธีดวยกัน  วีรวรรณ  มณีนวล (2543 : 3)
กลาววาวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเปนวิธีสอนที่ชวยสงเสริม พัฒนาการของผูเรียนใหเกิด
การเรียนรู และพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
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จากผลการวิจัยพบวา วิธีสอนหลายวิธีที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษได ผูวิจัยคาดวานาจะมีวิธีสอนแบบอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในทักษะการอานและการเขียนได และสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
จนสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด มีการยอมรับในความสามารถ
ของแตละคน โดยทุกคนมีสวนรวมในการเรียนและใชศกัยภาพ อยางเต็มความสามารถ สงผลให     
ผูเรียนเกิดความรวมมือและชวยเหลือกันอยางแทจริง วิธีสอนดังกลาวไดแก การสอนแบบให        
นักเรียนรวมมือกันเรียน (cooperative learning) ซ่ึงเปนวิธีที่ผูเรียนกลุมเล็ก ๆ มาทํางานรวมกันเพื่อ
แกปญหาใหงานสําเร็จหรือบรรลุเปาหมาย สลาวิน และคณะ (Slavin and others 1999 : 319) ไดให
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนไววา การปฏิบัติตนเพื่อเปาหมายหรือ 
วัตถุประสงคของกลุมนั้น ทุกคนในกลุมจะตองมีความรับผิดชอบรวมกัน (group goals) จะตอง      
รับผิดชอบตอผลงานของกลุม และผลของความสําเร็จคือผลงานของทุกคน (one for all)

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันที่สามารถสรุปไดวา การจัด
การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนแบบตาง…ๆ…สามารถพัฒนา           
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นได จากผลการวิจัยของ อัจฉรา  สุขกระโทก (2543 : บทคัดยอ)
พบวา…ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยประยุกตใชวิธีรวมมือกันเรียนรู 
แบบผสมผสาน (CIRC) สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะรับความรูใหม ๆ และสนใจ
บทเรียนมากขึ้น มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการทํางานเปนทีม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเปนที่นาพอใจ

จากการคนควางานวิจัยหลายเลมเกี่ยวกับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน      
พบวา มีหลายวิธี เชน การใชเทคนิครูปแบบจัดเกมแขงขัน (Team - Game - Tournament : TGT)
แบบอาศัยผลสัมฤทธิ์ของทีม (Student Team - Achievement Division : STAD) เทคนิคการ
ประสานความรู (Jigsaw) ซ่ึงแบงนักเรียนเปนกลุมยอย แบบทีมชวยเหลือปจเจกบุคคล (Team
Assisted Individualization : TAI) และเทคนิคการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
การรวมมือกัน (Co-Operative Integrated Reading and Composition : CIRC) เทคนิคนี้สรางขึ้น
เพื่อพัฒนาการอานและการเขียน (กาญจนา  คุณารักษ 2537 : 23)

วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน (Cooperative Learning) สามารถชวยใหเด็ก      
มีการพัฒนาทักษะในการอานภาษาอังกฤษ…การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน จะเปนสิ่ง 
ที่ชวยในการฝกนักเรียนใหมีความสามารถในการเรียนดังที่ ธนาลัย  ตปนีย (2530 : 30)                  
ไดกลาวถึงการฝกอานโดยสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกัน…ปรากฏวาพัฒนาการในการทํา         
แบบฝกกาวหนาขึ้นทั้งสองกลุม และดาราวดี  แดนราช (2542 : 2) ไดกลาววาการสอนแบบให       
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นักเรียนรวมมือกันคือวิ ธีการจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันไดทํางาน  ดวยกัน                     
ในกลุมยอย โดยมีจุดมุงหมายรวมกันและมีงานที่ตองมีปฏิสัมพันธกัน นักเรียนไดชวยเหลือ          
ซ่ึงกันและกันและรวมมือกันทํางานที่ไดรับมอบหมายแสดงใหเห็นวา การสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันตามเทคนิค CIRC ทําใหนักเรียนมีทักษะการอานที่ดีขึ้น

สลาวิน และคณะ (Slavin, Madden and Stevens 1990 : 22-26) อางถึงใน                    
ธนาลัย   ตปนีย (2535) ไดเสนอรูปแบบการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันดวยการสอนอาน
และเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน ประกอบดวยขั้นตอนการสอนดังนี้              
(1) จัดนักเรียนเขากลุมตามความสามารถของนักเรียนโดยคละกันทั้งเกง ปานกลาง และออน      
กลุมละประมาณ 4 – 6 คน  (2) ครูกําหนดจุดประสงคการเรียนเพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม      
รวมกัน…โดยครูเตรียมวัสดุหรือส่ือท่ีจําเปนใหนักเรียน  (3) กิจกรรมในการเรียน ครูทบทวน        
เนื้อหาเดิม แลวแนะนําเนื้อหาใหม อธิบายวิธีเรียน เกณฑที่ทุกคนตองทําได รวมถึงการทํา         
แบบทดสอบ  (4) การทดสอบเมื่อการเรียนจบลง ในแตละบทเรียน นักเรียนทุกคนจะไดรับ         
การทดสอบ คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะรวบรวมเปนคะแนนของกลุม (5) ขั้นประกาศผล
คะแนนของแตละกลุม เปนขั้นการยอมรับกลุมโดยมอบรางวัล หรือ ใหคําชมเชย

วรุณี  จุนบุญ (2540) ที่พบวาในการใชรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยเนนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 88.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70

จากขั้นตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนดังกลาว ผูวิจัยไดนําแนวคิด
ของนักการศึกษามาสังเคราะหรวมกับแนวคิด หลักการ และวิธีการดําเนินการ มากําหนดขั้นตอน 
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
การรวมมือกัน  (Cooperative Integrated Reading and Composition : CIRC)  เพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน นักเรียนจะถูกแบงเปนกลุมยอยประมาณ  4 – 6 คน สมาชิกในกลุมจะมาจาก นัก
เรียนที่มีความสามารถในการอาน  การเขียน  เกง  ปานกลาง  ออน  ภายในกลุมยอยสมาชิกจะจับคู
กันทํา กิจกรรมการเรียนตามลําดับ คือ การอานกับเพื่อน การเขียนเกี่ยวกับโครงรางของเรื่องหรือ         
การเขียนเกี่ยวกับเรื่อง…การอานออกเสียง…การใหความหมายของคํา…การเลาเรื่องใหม              
การสะกดคํา  นักเรียนแตละคูจะผลัดกันเปนผูตรวจสอบการทํากิจกรรมของคูตน และชวยสมาชิก
ในกลุมของตนทํากิจกรรมใหสําเร็จ หลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว นักเรียนจะตองทํา             
การทดสอบความเขาใจในเรื่องที่อาน คะแนนของนักเรียนแตละคนจะรวมเขาเปนคะแนน           
ของกลุม กลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับการยกยองชมเชย  (Slavin, Madden  and  
Stevens  1990 : 22 - 26)
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จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจไดสังเคราะห       
แนวคิดของสลาวิน (Slavin) และมีความเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา สุขกระโทก         
(2543 : บทคัดยอ) และของวีระชัย  ศรีสรอย (2544) เห็นวารูปแบบการสอนที่สอนดวยการเรียน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการ      
รวมมือกัน   มีขั้นตอนการสอนดังนี้

ขั้นที่หนึ่ง การเตรียมผูเรียน ประกอบดวย (1) แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน  
(2)  ช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม

ขั้นที่สอง การสอนเนื้อหาสาระ ประกอบดวย (1) ทบทวนความรูเดิม (2) ทําความ 
เขาใจใหถองแท (3) อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน (4) ตรวจสอบความเขาใจ

ขั้นที่สาม กิจกรรมกลุมยอย ประกอบดวย (1) ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละ
ความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน  1 : 2 : 1  (2 ) ครูแจกแบบฝกหัดเสริมและกระดาษ
คําตอบใหนักเรียน  1 ชุด ตอนักเรียน 2 คน โดยใหผูเรียนผลัดกันถามตอบในแบบฝกหัดเสริม       
กับคูของตน สมาชิกในกลุมยอยจะชวยกัน อธิบายจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยาง      
ชัดเจน และเตรียมพรอมที่จะแขงขัน

ขั้นที่ส่ี การแขงขันเกมวิชาการ ประกอบดวย ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปนกลุม              
กลุมละ 4 – 6 คน และแตละกลุมจะสงตัวแทนลงแขงขัน โดยใหนักเรียนที่มีความสามารถ            
ใกลเคียงกันแขงขันในสายที่ครูกําหนดให ครูติดรายชื่อผูเขาแขงขันและใหนักเรียนนั่งประจําโตะ
แขงขัน แลวแจงกติกาการแขงขัน ดังนี้  (1) ใหตัวแทนนักเรียนของแตละกลุมเลือกแบบทดสอบ
จากซอง คําถามทีละ 1 ซอง จากซองคําถามทั้งหมด 10 ซอง อานคําถามใหเพื่อนฟง และเขียน        
คําตอบ ใชเวลาขอละ 2 นาที (2) เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด ใหผูแขงขันเฉลยคําตอบ ถาตอบถูก 
จะได  1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน  (3) ใหผูแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง 
ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ การแขงขันแตละโตะจะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8, 6, 
4, 2 ตามลําดับ และนําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนน
เฉล่ียของกลุม

ขั้นที่ หา การประเมินผลและมอบรางวัล ประกอบดวย ครูและนักเรียนชวยกันสรุป
บทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัล แกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด 3 ลําดับแรก            
โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง

การสอนแบบปกติ จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 016) ในหนังสือ     
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คูมือครู ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ เนนใหผูเรียน
สามารถใชภาษาในการสื่อความหมายไดถูกตองเหมาะสมเปนหลัก ไมเนนดานไวยากรณเหมือน
สมัยกอน การจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสําคัญ ครูจะลดบทบาทเพื่อเปดโอกาสให        
นักเรียนไดฝกกิจกรรมตาง ๆ เปนกลุม และนักเรียนจะไดมีโอกาสฝกกิจกรรมทางภาษาไดอยาง        
ทั่วถึงทําให นักเรียนไดแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น…กิจกรรมการเรียน         
วิชาภาษาอังกฤษแบบปกติมีขั้นตอนสําคัญ ๆ ดังนี้

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนที่เรียนไปแลว และเชื่อมโยง
กับเรื่องที่จะเรียนใหม

2. ขั้นสอน  ครูใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกพูดโตตอบการเลนเกม หรือการอธิบาย
เพื่อสอนเนื้อหาการเรียน ตามที่กําหนดไวในคูมือครู

3. ขั้นสรุป เพื่อใหนักเรียนไดทราบวานักเรียนไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดไปบาง ครูอาจ
ใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่เรียน หรือครูอาจสรุปใหนักเรียนฟง

4. ขั้นประเมินผล เพื่อเปนการทดสอบวานักเรียนเรียนเนื้อหาไปแลว เขาใจ นําไปใช
ปฏิบัติไดถูกตองมากนอยเพียงใด ครูอาจใชเกมการแขงขันเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกัน
เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หมายถึงคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษทักษะการอาน…และทักษะการเขียนตามจุดประสงคการเรียนรู        
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สําหรับกรอบแนวคิดการวิจัยสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับวิธีสอน        
แบบปกติ แสดงไดดังแผนภูมิที ่1
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 การสอนแบบปกติ                  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                         การสอนแบบใหนักเรียน
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน            วิชาภาษาอังกฤษ                  รวมมือกันเรียน
     - ทบทวนความรู          1.  เตรียมผูเรียน
        เดิม                      - แจงจุดประสงค
     - เราความสนใจ                                        การเรียนรู
2.  ขั้นสอน                                                                - ช้ีแจงบทบาทหนาที่
     - ทําความเขาใจ                                                                        2.  การสอนเนื้อหาสาระ
     - นักเรียนอภิปราย                                                                             - ทบทวนความรูเดิม
       รวมกับครู                                                                             - อธิบายเนื้อหาใหม
     - แกปญหา         - ตรวจสอบความเขาใจ
     - ตรวจคําตอบ    3.  กิจกรรมกลุมยอย
 3.  ขั้นสรุป         - จัดนักเรียนเขากลุม
 4.  ขั้นประเมินผล         - แจกแบบฝกหัดเสริม
      - ตรวจแบบฝกหัด    4.  การแขงขันเกมวิชาการ
      - นําไปใชปฏิบัติ         - แบงกลุมนักเรียน
        ไดถูกตอง         - ตัวแทนแขงขันตอบ

  คาํถาม
                         5.  การประเมินผลและ

        มอบรางวัล
     ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ       - ครูและนักเรียนสรุป
     การไดรับการสอนแบบให                             บทเรียน
     นักเรียนรวมมือกันเรียน                    - ประเมินผลการ
     กับที่ไดรับการสอนแบบปกติ                       การทํางานกลุม

แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดของการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น        

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการไดรับ

การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับที่ไดรับการสอนแบบปกติ
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ขอคําถามของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ มุงตอบคําถาม 2 ประการดวยกัน คือ
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับการสอนปกติ แตกตางกันหรือไม
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียน

รวมมือกันเรียน กับการสอนแบบปกติเปนอยางไร และอยูในระดับใด มีความแตกตางกันหรือไม

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของการวิจัย

ดังนี้
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานและเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน          

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติแตกตางกัน

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียน กับที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก…นักเรียนมัธยมศึกษาปที่..3  จาก 9 หองเรียน

จํานวน 360 คน ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธร-

ราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม จํานวน
80 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือวิธีสอน ไดแก

2.1.1  การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
2.1.2  การสอนแบบปกติ

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ         
กันเรียน และการสอนแบบปกติ

3. ระยะเวลาในการทดลอง…ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 10 คาบ คาบละ 50 นาที 
โดยสอนสัปดาหละ 2 คาบ เปนเวลา 5 สัปดาห  10 แผนการสอน ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2545

4. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง…เปนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่…3          
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ภาคเรียนที่ 2 โดยผูวิจัย
ไดศึกษาและคัดเลือกเนื้อหาการอาน การเขียน ที่ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอาน        
ที่นักเรียนไมผานเกณฑในทักษะการอานคือจุดประสงคที่ 3.1 ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ือง
จากขอความที่อานได จุดประสงคที่ 3.2 ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได 
จุดประสงคที่ 3.3 เรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได จุดประสงคที่ 3.4               
ยอสรุปเรื่องหรือขอความที่อานได จุดประสงคที่ 3.5 อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหได
ถูกตอง และในทักษะการเขียนคือจุดประสงคที่ 4.2 เขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยาย            
ส่ิงตาง ๆ ตามขั้นตอนและวิธีการได จุดประสงคที่ 4.3 เขียนบรรยายภาพและสิ่งของตามที่       
กําหนดใหได จุดประสงคที่ 4.6 เขียนเรียงความตามที่กําหนดใหไดซ่ึงพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาจาก
แบบเรียนและแหลงวิชาการตาง ๆ ซ่ึงเปน เนื้อหาที่ผูวิจัยเลือกโดยพิจารณาความยากงายอยูใน
ระดับเดียวกันกับหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชเปนหนังสือเรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษหลัก 10 (อ 016) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 คือหนังสือ Highlight หนังสือ Top Line 3 และ
หนังสือ English for a Changing World 3 ประกอบดวยเนื้อเร่ือง จํานวน  5 เรื่อง คือ McDonald's, 
Three friends, Buddhist monks, Dreams of gold, Cars are like their owners or are they?

ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนี้มิไดศึกษาถึงสภาพแวดลอมและองคประกอบสวนตัวของนักเรียน แตมุง

ศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ        
กันเรียน และการสอนแบบปกติของนักเรียนที่ไดจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 016)

นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยาม ขอบเขตหรือความหมายของ
ศัพทเฉพาะดานตาง ๆ ไวดังนี้
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1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถใน         
การอานและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะอานและเขียนที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียน         
วิชาภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นในทักษะอานโดยมีจุดประสงคของการอาน 5 ขอ คือ (1) ระบุ     
ใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได (2) ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของ 
ขอความที่อานได (3) เรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได (4) ยอสรุปเรื่องหรือ 
ขอความที่อานได (5) อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง และทักษะเขียนโดยมี
จุดประสงคของการเขียน 3 ขอ คือ (1) เขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ                
ตามขั้นตอนและวิธีการได (2) เขียนบรรยายภาพและสิ่งของตามที่ กําหนดใหได และ (3) เขียน
เรียงความตามที่กําหนดใหได

2. การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน หมายถึง การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงสมาชิก      
แตละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกในกลุมรับผิดชอบตอการเรียนรู 
ของตนเองและตองรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมดวย ความสําเร็จของ        
แตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม ในที่นี้หมายถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และหมายถึง  
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการอานและการเขียนแบบบูรณาการ

3. การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการอานและการเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) หมายถึง การแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 4 – 6 คน
นักเรียนในแตละกลุมจะมีความสามารถคละกัน คือนักเรียนเกง ปานกลาง และออน สัดสวน           
1 : 2 : 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองการเนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝก การทํางานรวมกับผูอ่ืนเหมาะสมกับความสามารถ และความ      
สนใจของผู เรียน  โดยใหนักเรียนมีสวนรวม  และลงมือ  ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิด                     
การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน (1) ขั้นเตรียมผูเรียน ประกอบดวย              
แบงนักเรียนเขากลุมละ 4 – 6 คน แตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถ สูง ปานกลาง และต่ํา 
สมาชิกภายในกลุมจะมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ (2) ขั้นเสนอ            
เนื้อหาสาระตอช้ันเรียน ประกอบดวย แจงจุดประสงคการเรียนรู การทบทวนความรูเดิมที่เรียน    
ไปแลว แนะนําเนื้อหาการเรียน ตลอดจนอธิบาย ถึงวิธีการเรียน เกณฑที่ทุกคนตองทําได รวมถึง
การทําแบบทดสอบ (3) ขัน้กิจกรรมกลุมยอย สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จะรวมกัน
อภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจ เนื้อหาอยางชัดเจน แลวสรุปเรื่องที่เรียน                 
(4) ขั้นการทดสอบ เมื่อการเรียนจบลงในแตละบทเรียนนักเรียนทุกคนจะไดรับการทดสอบ         
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจบแลว คะแนนที่ไดจากการทดสอบของนักเรียนทุกคนจะรวบรวมเขาเปน
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คะแนนของกลุม (5) ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว โดยจัด     
กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวย (1) การถายโอนขอมูลเพื่อใหนักเรียน 
มีความสามารถนําเอาขอมูลที่ไดจากการอานหรือฟงมาถายทอดใหอยูในรูปแบบอื่น ๆ (2) การเติม
ขอมูลที่ขาดหายไปใหสมบูรณในการสื่อสาร เปนการฝกความคลองแคลวในการสื่อสาร โดยให      
ผูเรียนอยางนอย 2 คน ที่ไดรับขอมูลคนละอยางนําขอมูลนั้นมาสื่อสารกันในรูปของการพูดหรือ
การเขียน (3) การตอขอมูลใหสมบูรณเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนลูกโซ ผูทํากิจกรรมอาจ
ทํางานสลับกันแลวนํามารวมกันเพื่อใหเกิดความสมบูรณ (4) การตรวจสอบผลงานเปนกิจกรรม    
ที่มีลักษณะตอเนื่องกัน เปนการสัมพันธขอมูลที่ไดรับมาแลวกับขอมูลจริง โดยใหนักเรียน          
ฝกทํางานดานการใชภาษาเปนคูหรือกลุม เพื่อคนหาความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลนั้นรวมกัน            
(5) การแกไขขอมูลใหถูกตองตามเนื้อหา เปนหลักการที่ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบและ     
แกไขขอมูลใหถูกตองตามเนื้อหาและความหมายในการสื่อสาร

4. การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง        
ใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธตอกัน เนนประสบการณการใชภาษาของนักเรียนเปนพื้นฐานการสอน 
เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับปจจัยปอนที่มีความหมายและเขาใจไดงาย สามารถนําความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาชวยใหเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้น สามารถใชในการสื่อสารได มี 5 ขั้นตอน 
ประกอบดวย (1) การถายโอนขอมูลเปนกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนมีความสามารถนําเอาขอมูล
ที่ไดจากการอานหรือฟงมาถายทอดใหอยูในรูปแบบอื่น ๆ (2) การเติมขอมูลที่ขาดหายไปให
สมบูรณในการสื่อสาร เปนการฝกความคลองแคลวในการสื่อสาร โดยใหผูเรียนอยางนอย 2 คน    
ที่ไดรับขอมูลคนละอยางนําขอมูลนั้นมาสื่อสารกันในรูปของการพูดหรือการเขียน (3) การตอ     
ขอมูลใหสมบูรณ เปนกิจกรรมที่มีลักษณะความสัมพันธเหมือนลูกโซ ผูทํากิจกรรมอาจทํางาน
สลับกัน หรือทํางานเพียงบางสวนแลวนํามารวมกันเพื่อใหเกิดความสมบูรณ เปนการฝกความ     
เขาใจวิธีการสื่อสารและความแมนยําในการสื่อสารขอมูล (4) การตรวจสอบผลงานเปนกิจกรรม    
ที่มีลักษณะตอเนื่องกัน เปนการสัมพันธขอมูลที่ไดรับมาแลวกับขอมูลจริง โดยใหนักเรียน           
ฝกทํางานดานการใชภาษาเปนคูหรือกลุม เพื่อคนหาความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลนั้นรวมกัน            
(5) การแกไขขอมูลใหถูกตองตามเนื้อหา เปนหลักการที่ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบและ     
แกไขขอมูลใหถูกตองดานเนื้อหาและความหมายในการสื่อสาร

5. การสอนแบบปกติ…หมายถึง…การจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามคูมือครูของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีขั้นตอนในการเรียนการสอน  4 ขั้นตอน  ไดแก (1) การนํา
เขาสูบทเรียน เปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแลว…เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนที่จะ
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เรียนใหม (2) การสอนเนื้อหา การฝกกิจกรรมประกอบดวยการอธิบายของครู การฝกกิจกรรม     
ทั้งกลุมยอยกลุมใหญ การถามตอบระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ตลอดจน การเลน
เกมตาง ๆ (3)  การสรุปบทเรียน เปนการสรุปเนื้อหาการเรียนที่เรียนในแตละครั้งวามีเนื้อหาสาระ
สําคัญอะไรบาง (4) การวัดและการประเมินผล…ประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน การตรวจแบบฝกหัด การวัดจุดประสงควาเขาใจ นําไปใช ปฏิบัติไดถูกตองมากนอย     
เพียงใด

6. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน        
วิชาภาษาอังกฤษ ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียน 
แบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (Cooperative Integrated Reading and Composition 
:CIRC) และการสอนแบบปกติ วัดและประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
เกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซ่ึงกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ          

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอน         
แบบปกติ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดกําหนดสาระสําคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสารงานวิจัย 
ตาง ๆ ประกอบดวยหัวขอตามลําดับตอไปนี้คือ (1) หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จุดประสงคการเรียนรู     
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 016) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ความสอดคลองของ หลักสูตรพุทธศักราช 2521 และหลักสูตร          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (2) ทฤษฎีและหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร       
ประกอบดวย หลักการในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
หลักสูตรตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ           
การสื่อสาร ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ การสอนทักษะการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
การสอนทักษะการเขียนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางการอานและ       
การเขียน (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ องคประกอบทางดานจิตวิทยาที่มีความ
สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน องคประกอบที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
(4) วิธีสอน ประกอบดวย วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ความเปนมา ความหมาย          
จุดมุงหมาย วิวัฒนาการของวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน การจัดการเรียนการสอน    
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน แนวคิดและความสําคัญของวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ      
กันเรียน ลักษณะและองคประกอบพื้นฐานของวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน เทคนิค 
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ขั้นตอนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน          
รูปแบบของการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน ประโยชนของการสอน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน วิธีสอนแบบปกติ สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
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ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย งานวิจัยในประเทศ        
งานวิจัยตางประเทศ

การสอนดวยการเรียนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียน
แบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกันเปนการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาใช               
ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนไดรวมกันทํากิจกรรม สามารถคนหาคําตอบดวย       
ตนเอง ทั้งยังสอดลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521 มีจุดประสงค
เพื่อพัฒนาความสมารถ ความถนัดของผูเรียนใหมีทักษะเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน        
ในภาษาที่เลือกเรียนสําหรับใชในการสื่อสาร การแสวงหาความรู ในขณะเดียวกันการสอนวิธีนี้  
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ            
ในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน 
สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.2 ใหนักเรียนมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
ความคิดเห็นแสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และส่ือสารขอมูล ความคิดเห็นและ    
ความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค ดังนั้น การเปรียบเทียบการสอนดวยการเรียน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบบูรณาการโดยใชเทคนิค           
การรวมมือกัน สามารถใชไดทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544 กลุมสาระการเรียนรู                    
ภาษาตางประเทศ

หลักสูตร

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  มีหลักการเปนการศึกษาที่มุงใหผู เ รียนคนพบ            
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เปนการศึกษาทั่วไปเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ
การประกอบสัมมาชีพหรือการศึกษาตอ รวมทั้งเปนการศึกษาที่สนองความตองการของทองถ่ิน
และประเทศชาติ
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หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

วิชาภาษาตางประเทศเปนวิชาหนึ่งที่บรรจุไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน โดยมี 
จุดประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถ ความถนัด ในภาษาตางประเทศตามความสนใจของผูเรียน 
ใหมีทักษะเบื้องตนดานการฟง อาน เขียน ในภาษาที่เลือกเรียน สําหรับใชในการสื่อสาร               
การแสวงหาความรู และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งใหรูวัฒนธรรม               
ที่สอดแทรกอยูในภาษา ทั้งใหเห็น คุณคาของภาษาที่เลือกเรียนและมีนิสัยรักการอาน วิชาภาษา
อังกฤษ (อ 016) เปนวิชาเลือกเสรี กําหนดใหผูเรียนเรียน 4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน เนนใหผูเรียน
ไดฝกการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหใชภาษาในการสื่อความหมายไดกวางขวางและเหมาะสม
กับกาลเทศะและเห็นประโยชนของการเรียนภาษา

วิชาภาษาตางประเทศ

จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความสามารถ…ความถนัด…ในภาษาตางประเทศตามความสนใจของ          

ผูเรียน
2. เพื่อใหมีทักษะเบื้องตน ดานการฟง พูด อาน เขียน ในภาษาที่เลือกเรียน สําหรับใช

ในการสื่อสาร การแสวงหาความรู และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งใหรู     
วัฒนธรรมที่สอดแทรกอยูในภาษา

3. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาที่เลือกเรียนและมีนิสัยรักการอาน
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กําหนดใหเรียนวิชา
อ 016 ภาษาอังกฤษหลัก 10              4 คาบ/สัปดาห/ภาค  2 หนวยการเรียน
ผูเรียนจะเรียนวิชาหลักเพียง 4 คาบ/สัปดาห/ภาค หรือจะเลือกเรียนวิชาทักษะเฉพาะ

เพิ่มเติมอีกก็ได หรือจะเลือกเรียนแตวิชาทักษะเฉพาะโดยไมเลือกเรียนวิชาหลักก็ได แตจะตอง
ไดเรียนวิชา อ 013   อ 014 มาแลว

สําหรับวิชาอานอังกฤษเบื้องตน ผูเรียนที่ประสงคจะเลือกเรียนจะตองไดเรียน อ 011
อ 012  อ 013  อ 014 มาแลว หรือไดเรียน อ 031  อ 032 มาแลว
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จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขตการศึกษา 1  ของกรมสามัญศึกษา

ประกอบดวย

ทักษะการฟง
1. ฟงขอความแลวสามารถโตตอบโดยใชสํานวนที่เหมาะสมกับสถานการณตาง…ๆ 

ได
2. ฟงบทสนทนา ขอความ ขาว รายงาน เพลง นิทาน คําประพันธ พยากรณอากาศ

บทสัมภาษณ การตูนขําขันอยางงาย ๆ แลว
2.1 คาดคะเนเหตุการณได
2.2 ลําดับเหตุการณได
2.3 ระบุขอความสําคัญได
2.4 ถายทอดขอมูลของสื่อที่ฟงในรูปแบบตาง ๆ เชน จดบันทึก, เลาเรื่อง, วาดภาพ

และแสดงกิริยาทาทางตาง ๆ ได

ทักษะการพูด
1. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใชสํานวนภาษาสุภาพ…เหมาะกับ       

สถานการณตาง ๆ ได
2. พูดแสดงความรูสึก นกึคิด และทัศนคติของตนได
3. เลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ ขาว และส่ิงที่นาสนใจได
4. พูดแลกเปลี่ยนขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมได
5. พูดอธิบายลักษณะ บุคคล สัตวและสิ่งของได

ทักษะการอาน
อานขอความ บทความ เร่ืองสั้น หนังสือพิมพ นิตยสาร บทสนทนา จดหมาย บัตรเชิญ

ปายประเภทตาง ๆ ประกาศ โฆษณา ฉลากยา คําแนะนําในการใชสินคา บทรอยกรอง ตําราอาหาร
รายการอาหาร แผนผัง แผนภูมิ สัญลักษณ ตัวยอ พยากรณอากาศ บันทึกการประชุม สารานุกรม
แผนพับ บทเพลงและการตูน ที่มีความยากงาย เหมาะสมกับระดับชั้น

3.1 ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
3.2 ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได
3.3   เรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อาน
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3.4 ยอ สรุปเรื่องหรือขอความที่อานได
3.5 อานออกเสียงคํา และขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง

ทักษะการเขียน
4.1 เขียนตามคําบอกได
4.2 เขียนประโยค และขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอน และวิธีการได
4.3 เขียนบรรยายภาพ และส่ิงของตามที่กําหนดใหได
4.4 เขียนกรอกขอมูลในแบบฟอรมตาง ๆ ได
4.5 เขียนขอความสั้น ๆ และจดหมายสวนตัว เพื่อขอโทษ ขอรอง ขอบคุณ เชื้อเชิญ

แสดงความยินดี ฝากขอความได
4.6 เขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได
4.7 เขียนหรือเติมคําลงในคําประพันธอยางงาย ๆ ได
4.8 เขียนประโยคตามโครงสรางที่กําหนดใหและสื่อความหมายได
4.9 เขียนแนะนําบุคคลและสถานที่ที่นาสนใจได
จากหลักสูตรมัธยมศึกษาตนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) แสดงวา

วิชาภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาของผูเรียน
ทักษะการอานและเขียนเปนทักษะที่ผูเรียนตองแสวงหาในการเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของแตละ
บุคคล ทั้งยังเปนพื้นฐานในการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวันอีกดวย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะ
ตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขัน และ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 4 สาระ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาษาอังกฤษกําหนดใหเรียนทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรู
ตามความเหมาะสม
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สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง

และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร

ความคิดเห็น แสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู           
ตลอดชีวิต

มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความ     
คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ      

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ     

การเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งใน

สถานศึกษา ชุมชน และ สังคม
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู     

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม
สรุปไดวา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่บรรจุอยูในหลักสูตร     

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 มุงเนนใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการ    
ติดตอส่ือสารและการคนหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดอยูในชวงชั้นที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือ      
คานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน ภาษาตางประเทศ จัดอยูในสาระที่ 8 ทุกสาระเปนพื้นฐาน
สําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษกําหนดใหเรียนทุกชวงชั้น สวน
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สําหรับเวลาเรียนของ
ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1000 – 1200 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 
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ไมนอยกวา 5 – 6 ช่ัวโมง โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหภาษาตางประเทศ   
มีสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และการทํางาน     
เมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม สถานศึกษาตองนําโครงสราง          
ดังกลาวไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไดกําหนดผลการเรียนรูที่ 
คาดหวังรายปประกอบดวย 4 สาระคือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่ 2 ภาษาและ         
วัฒนธรรม สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน สาระที่ 4 ภาษากับ       
ความสัมพันธกับชุมชนและโลก ผูวิจัยไดคัดเลือกผลการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะการอานและ
การเขียนที่ผูวิจัยไดทําการทดลองประกอบดวย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานตัวช้ีวัด     
ที่ 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ 
และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดแก การเขาใจบทอาน     
ส้ัน ๆ ขอมูลใกลตัวและแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ โดยใชถอยคําของตนเอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ไดแก เขาใจ ตีความ ขอความ ขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพ ขาวสารที่สนใจในชีวิตประจําวันและ
แสดงความคิดเห็นโดยใชถอยคําของตนเองหรือการเขียนเปนความเรียงได มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.2 
มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และแสดงความรูสึก และความคิดเห็น
โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษา       
ปที่ 1 ไดแก สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัว       
มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูลความคิดเห็นและ      
ความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ไดแก การบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองหรือบรรยายลักษณะบุคคล สัตว ส่ิงของ 
และสถานที่ได สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 3.1 
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาและเปดโลกทัศนของตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และถายทอดได สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน 
และโลก มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู              
การทํางาน การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและอยูรวมกันในสังคม ในระดับชั้น        
มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดแก สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในดานการเรียนอยางงาย ๆ และเขียน
บรรยายภาพสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ได
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ความสอดคลองของหลักสูตรพุทธศักราช 2521 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เปนการ
ศึกษาที่มุงใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาตอ วิชาภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วิชาภาษาอังกฤษถูกบรรจุไวในหลักสูตรดวย เพราะผูเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามความสนใจของผูเรียน เพื่อใหมีทกัษะเบื้องตนดานการฟง พูด อาน และเขียน สําหรับใช       
ในการสื่อสาร การแสวงหาความรู และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช…2544…จะเห็นวาภาษาตางประเทศ       
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษนั้น…เปนภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูขั้นพื้นฐานซึ่ง
กําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตร ประกอบดวย 4 สาระ คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและ        
วัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน 
และโลก ในมาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 1.1 นักเรียนตองเขาใจ กระบวนการอาน และการฟง สามารถ         
ตีความเรื่องที่ฟง และอานสื่อประเภทตาง ๆ นํามาใชอยางมีวิจารณญาณ  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 และ 1.3  
นักเรียนสามารถสื่อสารและเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็น และความคิดรวบยอดไดอยาง       
สรางสรรค มีประสิทธิภาพ  มาตรฐานตัวช้ีวัดที่ 2, 3 และ 4 สงเสริมใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถใชภาษาตางประเทศตาม
สถานการณตาง ๆ ในโรงเรียน ชุมชน และสังคม อยางมีความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตร      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 เปนหลักสูตรที่สนองพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 คือการเรียนที่เนน
เด็กเปนสําคัญ (student – centered) มุงเนนใหนักเรียนไดแสดงออกพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มความสามารถ

ทฤษฎีและหลักการทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

การสื่อสาร มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา “Communication” แปลวา การรวมกัน
เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน และพรอมกัน การสื่อสารเปนกระบวนการรับและสงขาวสารโดย     
ทั้งผูรับและผูสงขาวสารจะตองมีความรูดานวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับในสังคมนั้น ใชระดับภาษา
ที่เหมาะสมกับสถานการณ ตองเขาใจวาเมื่อไรเปนฝายพูด เมื่อไรควรเปดโอกาสใหผูอ่ืนพูดโดย
เปนผูฟงที่ดี คําพูดประโยคเดียวสามารถทําใหผูฟงตีความหมายไดหลายอยาง

ซาวิยอง (Savignon 1983 : 8) กลาววา การสื่อสาร คือ กระบวนการอันตอเนื่องของ 
การแสดงความรูสึก การแปลความ ตีความ และการแลกเปลี่ยนขาวสาร โอกาสของการสื่อสารจะ
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ไมมีที่ ส้ินสุด ซ่ึงประกอบดวยสัญลักษณและเครื่องหมายที่แตกตางกันออกไป เชน สีผิว               
การแตงกาย ทรงผม การยืน การฟง การพยักหนา การหยุดชะงักเสียงหรือคําพูด คนเราจะเกี่ยวของ
กับการสื่อสารตั้งแตเกิดและเรียนรูที่จะตองสนองในบริบทใหม ๆ เชนเดียวกับการสะสม       
ประสบการณของชีวิตจากความคิดและความรูสึกไปสูสัญลักษณในการเขียน การพูด การแสดง 
ทาทาง การเคลื่อนไหว และน้ําเสียง จึงตองรูจักเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมไปใช

บราวน (Brown 1980 : 88) กลาววา การติดตอส่ือสาร (communication) หมายถึง 
กระบวนการรับและสงสารที่เกี่ยวของระหวางบุคคลอยางนอยตั้งแต 2 คนขึ้นไป ทั้งในดานการฟง 
การพูด การอานและการเขียน การพูดจะไมมีความหมายและไมเกิดการติดตอสารหากผูฟง           
ไมสามารถเขาใจเรื่องราวที่พูดหรือจุดประสงคของการพูดนั้น ฉะนั้นการสื่อสารจะตองมี        
ความหมายทั้งตอผูฟง และผูพูดดวย

สรุปไดวา การสื่อสาร หมายถึง การใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรูสึก ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งดานการฟง การพูด      
การอาน และการเขียน การสื่อสารจะไมเกิดความหมาย หากผูรับไมเขาใจ หรือแปลเจตนาของผูสง 
หรือผูพูดไมได การสื่อสารที่ดีจะตองมีความหมายทั้งตอผูฟง และผูพูด การสื่อสารจะประสบ     
ผลสําเร็จไดนั้น นอกจากจะใชภาษาไดถูกตองตามหลักไวยากรณแลว ยังตองใชภาษาไดเหมาะสม
กับบุคคล และสถานการณนั้น ๆ ดวย

หลักการในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เนื่องจากแนวโนมของการเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน มีวัตถุประสงคใหผูเรียน         

มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนจึงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาไดตาม        
สถานการณตาง ๆ ที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน นอกจากผูเรียนจะตองฝกความสามารถในดาน      
คําศัพท เสียง และโครงสรางประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ แลว ยังตองเขาใจ            
พฤติกรรมที่แสดงออกควบคูไปกับการรูภาษาดวย ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาที่ใชในการสื่อความหมาย
ดานตาง ๆ นั้น มิไดหมายความเฉพาะถึงภาษาพูดหรือภาษาเขียนเทานั้น แตยังรวมถึงอากัปกิริยา
ตาง ๆ ที่แสดงออกในระหวางการสื่อสารดวย ดังที่ ลออ  หุตางกูร (2545 : 3 – 5) ไดแบงประเภท
ของการสื่อภาษาออกเปน 2 หมวด คือ

1. การสื่อภาษาโดยใชถอยคํา (verbal communication) เปนการสื่อสารโดยใช       
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ไมวาจะเปนโดยทางใด เชน การพูดโดยตรง การโทรศัพท โทรเลข ชวเลข 
หรืออ่ืน ๆ เปนตน
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2. การสื่อภาษาโดยไมใชถอยคํา (non-verbal communication) เปนการสื่อสาร      
โดยใชทาทาง สัญญาณ และพฤติกรรมที่เปนสัญลักษณอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาพูดหรือเขียน 
เชน การสื่อสารของคนใบ การแสดงสีหนาทาทางในหนังเงียบ เปนตน

ฟนอคเชียโร (Finochiaro 1982 : 10) กลาววา ปจจุบันจุดมุงหมายของการสอนภาษา
ตางประเทศนั้น เนนหนักดานพัฒนาการทางสมรรถภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และกฎที่สําคัญ
ของสมรรถภาพเพื่อการสื่อสารก็คือ ความเหมาะสม และการเปนที่ยอมรับในสถานการณทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีการใชภาษานั้น นอกจากนี้ยังกลาวเสริมวา ผูเรียนที่มีสมรรถภาพในการ
ส่ือสารแลวนั้น จะตองรูและระวังอยูเสมอวา สถานการณการมีปฏิสัมพันธติดตอส่ือสารนั้น      
เกี่ยวของกับใคร (หมายถึง จํานวนของผูรวมสนทนา อายุ เพศ บทบาท บุคลิกภาพ และสถานภาพ
ทางสังคม เปนตน) เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นเวลาใด หัวขอเร่ืองอะไร เพื่อจะตัดสินใจเลือกไดวา       
ควรจะตองใชลีลาภาษาชนิดใด เชน ภาษาพูดพื้นบานทั่วไป หรือภาษาพูดอยางเปนกันเองไมมี      
พิธีรีตอง หรือภาษาราชการที่เปนทางการมีพิธีรีตอง ในการพูดกับผูรวมสนทนา

ชาวิยอง (Savignon 1983 : 35 – 45) กลาววา องคประกอบทั้ง 4 ของสมรรถภาพ        
การสื่อสารซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการออกแบบหลักสูตร และการฝกในชั้นเรียน คือ

1. สมรรถภาพทางดานไวยากรณ (grammatical competence) เปนกุญแจดอกที่สําคัญ
ของหลักภาษาศาสตร อันไดแก ความสามารถในการจําคําศัพท หนวยเสียง หนวยคํา โครงสราง 
การผสมผสานองคประกอบตาง ๆ เหลานี้เขาเปนรูปคํา หรือรูปประโยค สมรรถภาพทางดาน
ไวยากรณจะไม เกี่ยวของกับทฤษฎีทางไวยากรณ  ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะหรือ                
ความสามารถในการทําใหเกิดความรูแจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ บุคคลจะแสดงสมรรถภาพทางดาน
ไวยากรณโดยการใชกฎเกณฑ ไมใชเรียนรูกฎเกณฑ

2. สมรรถภาพทางดานภาษาศาสตรสังคม (sociolinguistic competence) การใชภาษา
ตองคํานึงถึงกฎการใชภาษาในสังคม และเขาใจภาษาในบริบทของสังคม บทบาทของผูรวม
สนทนาขาวสารที่แลกเปลี่ยนกัน และหนาที่ของการมีปฏิสัมพันธ ส่ิงที่ควรพิจารณา คือ ความ
เหมาะสมในการใชภาษาและการตัดสินวาอะไรคือความเหมาะสมนั้นจะเกี่ยวของมากกวาการที่จะ
รูวาจะตองพูดอะไร พูดอยางไรเทานั้น แตตองรูวาเมื่อไรควรจะเงียบดวย ดังนั้น เปาหมายหนึ่งของ
การวิเคราะหวัฒนธรรมรวมคือ ทําใหเกิดการรูกฎเกณฑ (explicit rule) ที่จะชวยใหผูที่ไมใช          
เจาของภาษาไดเขาใจ และปรับตัวใหเขากับรูปแบบที่เขาไมคุนเคย

3. สมรรถภาพทางดานการวิเคราะหขอความ (discourse competence) ไมไดเกี่ยวของ
กับการตีความประโยคเดียว แตจะตีความตัวเชื่อมชุดของประโยค หรือคําพูดเพื่อสรางความหมาย 
ทฤษฎี และการวิเคราะหขอความจะเกี่ยวของกับภาษาศาสตร การวิจารณวรรณกรรม สังคมวิทยา 
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ปรัชญา มานุษยวิทยา การพิมพ การสื่อสาร ตัวเช่ือมระหวางประโยคอาจจะไมชัดเจน กลาวไดวา 
มันอาจจะไมแสดงความรูสึกตอเนื่องระหวางตัวเชื่อมหนึ่งกับอีกตัวเช่ือมหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ     
ความรูเกี่ยวกับโลกแหงความจริง (real world) และความคุนเคยกับเนื้อหา การแบงปนความรู     
โดยผูเขียน ผูพูด ผูอาน และผูฟง

4. สมรรถภาพทางดานยุทธวิธี (strategies competence) คือ วิธีการที่บุคคลใชชดเชย
กฎของความรูที่ไมสมบูรณหรือองคประกอบที่จํากัดในการประยุกตใช เชน งานที่ยากลําบาก         
นารําคาญ ไมนาเอาใจใส เปรียบเหมือนความจําเปนในการจัดการวา คุณจะทําอะไร เมื่อคุณ          
ไมสามารถคิดคําพูดได คุณมีวิธีการอะไรที่จะรักษาชองทางการสื่อสารใหดําเนินการตอไป          
ในขณะที่คุณหยุดชะงักเพื่อคิด คุณจะใหคูสนทนารูไดอยางไรวาคุณไมเขาใจคําพูดของเขา หรือ
เขาพูดเร็วจนเกินไป และคุณจะปรับปรุงอยางไรเมื่อขาวสารของคุณเกิดการเขาใจผิด ยุทธวิธีที่ใช
การสื่อสารออกไป ประกอบดวย การถอดความ การย้ํา การพูดออมคอม การลังเลใจ การหลีกเลี่ยง 
การเดา เมื่ออยูในเงื่อนไขที่จํากัด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางคาดไมถึง

อัจฉรา  วงศโสธร (2527 : 127) ไดกลาวสอดคลองกับ บาคแมน และพาลมเมอร 
(Bachman and Palmer 1982 : 450) วาผูเรียนจะมีสมรรถภาพในการสื่อสารนั้น จะตองเปนผูมี
ความสามารถในการใชภาษา 3 ดาน คือ

1. สมรรถภาพทางดานกฎเกณฑไวยากรณ (linguistic competence) หมายถึง ความรู 
ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร และมีความสามารถในการสื่อสาร 
โดยอาศัยพื้นฐานทางภาษาศาสตร เชน เสียง ศัพท และไวยากรณ รูวาประโยคใดถูกไวยากรณ 
ประโยคใดผิดไวยากรณ ผิดที่ใด และสามารถแกไขประโยคนั้นใหถูกตองตามหลักไวยากรณได

2. สมรรถภาพทางดานภาษาศาสตรสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึง 
ความรูความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม มีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติทางสังคมของ 
ผูใชภาษารวมกันทั้งผูส่ือภาษาและผูรับภาษา นั้นคือ มีความสามารถใชรูปแบบของภาษา ทําเนียบ
ของภาษา (Register) อยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในสังคมซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรม 
ฐานะทางสังคม บทบาท เปนตน เมื่อผูเรียนมีความเขาใจแลวเขาจะรูไดโดยอัตโนมัติวา ควรใช
ภาษาลักษณะใดกับบุคคลประเภทใดจึงจะถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ

3. สมรรถภาพทางดานปฏิบัตินิยม (pragmatic competence) หมายถึง ความรู          
ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อการใชภาษา เชน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ การใช
กริยาทาทาง สีหนา การประสานสายตา และน้ําเสียงประกอบในการสื่อความหมาย ผูเรียนสามารถ 
เชื่อมโยงกฎเกณฑทางภาษาใหเขากับเนื้อหา การสื่อสารจะอาศัยสัญลักษณ และเครื่องหมาย        
ทั้งวัจนะภาษา และอวัจนะภาษา เพื่อแสดงใหผูรับสื่อทราบวา เรามีความรูสึกเปนอยางไรเกี่ยวกับ
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เนื้อหานั้น โดยแสดงออกทางสีหนา ทาทาง น้ําเสียง ผูรับสื่อสามารถเขาใจ และคาดการณลวงหนา 
วาผูส่ือจะพูดอะไร ดวยน้ําเสียงอยางไร โดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณของเขาเอง

ดังนั้น จึงสรุปไดวาสมรรถภาพในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนความรู และความ
สามารถในการใชภาษาสรางประโยคใหมีความหมาย และถูกตองตามความนิยมของสังคมนั้น ๆ 
เพื่อเปนการสื่อสารอยางแทจริงในชีวิตประจําวันตามธรรมชาติโดยคํานึงถึงกฎเกณฑทาง
ไวยากรณ ความถูกตองเหมาะสมกับสถานการณที่แปรเปลี่ยนไปตามความนิยมของสังคม และ
วัฒนธรรมที่สังคมยึดถือ โดยมีความสามารถใชเทคนิควิธีในการสื่อสารไดอยางถูกตอง และเปน    
ที่ยอมรับในสังคม

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร(the communication approach)จากแนวคิดที่วาภาษาคือ

เครื่องมือในการสื่อสาร และเปาหมายของการสอนภาษาคือเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ      
ในการสื่อสาร ซ่ึง ไฮมส (Hymes 1978 : 4) ไดใหความหมายของการสื่อสารไววา คือ ความ
สามารถในการใชภาษาหรือตีความหมายไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ 
ในสังคม โดยเปนความสามารถที่จะรูไดวาเมื่อไรควรจะพูด และควรจะพูดอะไรกับใคร เมื่อไร       
ที่ไหน และในลักษณะอยางไร

ลักษณะสําคัญของวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนี้ มีจุดมุงหมายใหผูเรียน
สามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไดเหมาะสมกับสภาพสังคม 
การจัดการเรียนการสอน จึงเนนหลักสําคัญดังตอไปนี้

1. ตองใหผูเรียนรูวากําลังทําอะไร เพื่ออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึง       
ความมุงหมายของการเรียนและการฝกใชภาษา เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมายตอ         
ผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกวาเมื่อเรียนแลวสามารถทําบางสิ่งบางอยางเพิ่มขึ้นได นั่นคือ สามารถสื่อสาร
ไดตามที่ตนตองการ เชน ในทักษะพูดผูเรียนสามารถพูดถามทางไปสถานที่ที่ตองการจะไปได

2. การสอนภาษาโดยแยกเปนสวน ๆ ไมชวยใหผูเรียนใชภาษาเพื่อส่ือสารไดดีเทากับ
การสอนในลักษณะบูรณาการ ในชีวิตประจําวันการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมักตองใชหลายทักษะ 
รวม ๆ กันไป และในบางครั้งก็ตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบ ดังนั้นผูเรียนภาษาก็ควรจะไดทํา
พฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวิตจริง ผูเรียนควรจะไดฝกและใชภาษาในลักษณะของทักษะรวมตั้งแต
เร่ิมตน

3. ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา กิจกรรมดังกลาวควรมีลักษณะเหมือนใน
ชีวิตประจําวันใหมากที่สุด เพื่อใหผู เ รียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหาขอมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32

(Information gap) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูเรียนที่ทํากิจกรรมนี้จะไมทราบขอมูลของ
อีกฝายหนึ่ง จึงจําเปนตองส่ือสารกันเพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ นอกจากนี้ในการทํา              
กิจกรรมการใชภาษา ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทและ       
สถานการณดวย นั่นคือ ผูเรียนตองไดรูความหมายของสํานวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ ดวยเชนกัน

4. ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษามาก ๆ การที่ผูเรียนจะสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไดนั้น นอกจากผูเรียนตองทํากิจกรรมการใชภาษาแลว ยังตองมีโอกาสไดทํากิจกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดดวย เชน เกม (Games) การแกปญหา (Problem solving)
สถานการณจําลอง (Simulation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ยอมมีบทบาทสําคัญที่สุด      
ที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา

5. ผูเรียนตองไมกลัววาจะใชภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร       
ใหความสําคัญกับการใชภาษา (Use) มากกวาวิธีใชภาษา (Usage) ดวยเหตุนี้ ผูสอนจึงไมควรแกไข
ขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้ง ควรแกไขเฉพาะที่จําเปน เชน ขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดการเขาใจผิด 
หรือขอผิดพลาดที่เกิดซ้ําบอย ๆ มิฉะนั้นอาจะทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจ และไมกลาใชภาษา      
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรใหความสําคัญในเรื่อง    
ความคลองในการใชภาษา (Fluency) เปนอันดับแรก ซ่ึงภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนัก แตส่ือ       
ความหมายได สวนความถูกตองของการใชภาษา (Accuracy) ก็ควรคํานึงถึงดวยเชนกัน

วิลเลียมส (Williams 1995 : 12 – 13) กลาววาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปน            
แนวการสอนที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 
ผู เรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในชั้นเรียนที่สอนดวยวิธีการเรียนการสอนเพื่อ            
การสื่อสารจะเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากกวาผูเรียนที่เรียน        
ในชั้นเรียนที่เนนแตดานการสอนโครงสรางไวยากรณเพียงอยางเดียวเทานั้น

ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมีรูปแบบการสอนที่สําคัญดังนี้
1. เนนที่การใชภาษาที่นําไปใชจริง ๆ ในชีวิต โดยใชขอมูลทางภาษา หลากหลายและ

แปลกใหม
2. เนนที่ภาระงาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมการสนทนาที่มีความหมายระหวางนักเรียนกับ

นักเรียน และระหวางนักเรียนกับครูผูสอน โดยขอมูลทางภาษานั้นตองเปนขอมูลที่ผูเรียนสามารถ
เขาใจได

3. เนนที่ความสําเร็จในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จที่ผูเรียนมีการเสี่ยง
ในการเลือกกลยุทธเพื่อการสื่อสารตามสถานการณที่ตองเผชิญในชีวิตจริง
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4. เนนที่รูปแบบของภาษา หมายถึง ไมมีการเนนการแกไขขอผิดพลาด ถาหากมี         
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น ซ่ึงคอนขางจะมีจุดเนนทางดานความหมายในการสอนจะใหความสนใจดาน
กฎเกณฑภาษาเพียงเล็กนอย

5. เนนที่ตัวผูเรียนและตัวเลือกดานภาษา หัวขอภาษา และอื่น ๆ ที่ใชในการเรียน      
การสอน

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นเปนวิธีการสอนที่มีคุณคาตอการเรียนการสอน     
ทักษะพูด เนื่องจากมุงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน  โดยการฝกฝนจากขอมูล
ทางภาษาที่หลากหลายและทันสมัย มีการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน และมีจุดมุงเนนที่ความ
สําเร็จในการสื่อสาร ซ่ึงผูเรียนจะเกิดความคลองในการใชภาษาไดดวยการฝกกิจกรรมการใชภาษา

หลักสูตรตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนแนวที่อิงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรแบบ

เนนหนาที่และการสื่อความหมาย (functional – notional syllabus design) วิลคินส (Wilkins 1981 : 
3 quote in Johnson and Morrow 1983 : 3) ไดเสนอแนวทางในการจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนน
หนาที่และการสื่อความหมายดังตอไปนี้ (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2531 : 37 – 38)

1. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายและไวยากรณ (semantic – grammatical 
concepts) ในสวนนี้จะประกอบดวย ความคิดรวบยอด (concept) ตาง ๆ ของภาษาพูดใน             
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงไดแก ความถี่ (frequency) ระยะเวลา (duration) สถานที่ (location) และปริมาณ 
(quantity) คําเหลานี้จะมีความหมาย (semantic) ในขณะเดียวกันจะมีสวนสัมพันธทางดาน
ไวยากรณ (grammar) ดวย เชน ถาหากเราใหคําที่แสดงความถี่ เราก็ควรคํานึงถึงกาล (tense) ดวย

2. หนาที่ในการสื่อความหมาย (communicative function) เนื้อหาในสวนนี้จะ
ประกอบดวยหนาที่ทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การทักทาย การเชื้อเชิญ การขอรอง เปนตน

หลักสูตรแบบเนนหนาที่และการสื่อความหมายนี้ อาจสรุปไดวามีลักษณะสําคัญ         
ดังตอไปนี้

1. เนนสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อสาร
2. มีการวิเคราะหความจําเปนของผูเรียนที่จะใชภาษาในการแสดงความคิดหรือ     

ความหมายใด ๆ
3. เนนภาษาในแงวัตถุประสงคในการใชภาษา หรือความตั้งใจของผูพูด
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4. ไวยากรณยังเปนองคประกอบสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหใชภาษาใน
การสื่อสารได

5. ใหความสําคัญกับสถานการณที่ใชภาษา
จากการจัดหลักสูตรเชิงไวยากรณโครงสราง (grammatical or structural syllabus) และ

การจัดหลักสูตรเชิงสถานการณ (situational syllabus) ที่นิยมใชกันตลอดเวลาที่ผานมามีจุดออน
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรการสอนที่จัดขึ้นตามแนวการสอนทั้ง
สองแนวดังกลาวมีความสามารถในการใชภาษเพื่อการสื่อสารไมเพียงพอ (Wikins 1979 : 1 – 8)
จึงมีการเคลื่อนไหวในวงการสอนภาษาตางประเทศ เมื่อประมาณ ค.ศ. 1970 นักภาษาศาสตร         
ในทวีปยุโรปกลุมหนึ่ง ไดรวมประชุมในสภายุโรป (council of Europe) และลงความเห็นวา         
การเรียนการสอนภาษาในปจจุบันควรมุงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาตามความตองการของตนเอง 
เพื่อประโยชนในการสื่อสาร ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาจึงกําหนดใหผูเรียนใชภาษาตาม
หนาที่ของภาษา (performance of language function) เชน การชักชวน การขอรอง การขอโทษ 
ฯลฯ และในหนาที่ของภาษานั้นจะตองใชเนื้อหาทางภาษา (expression of notions) ไดแก คํา วลี 
ประโยคและน้ําเสียง เพื่อใหการใชภาษาสอดคลองกับความคิดของผูใชภาษาในสถานการณนั้น 
(สุไร  พงษทองเจริญ 2520 : 40 – 41)

ดอรนเย (Dornyei 1991 : 16 – 23) กลาวถึงแนวการจัดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารวาจะตอง
มีปจจัยในการสอนดังนี้

1. หนาที่ (function) หรือ การแสดงออกทางภาษา (language acts) หมายถึง หนาที่
ทางภาษาในการสื่อความหมาย เชน การแสดงความเห็นดวย การปฏิเสธ การรับขอเสนอ             
การขอโทษ และการแสดงความคาดหวัง

2. แนวคิดทั่วไป (general notions) หมายถึง การจัดเนื้อหาที่อธิบายใหผูเรียนไดเขาใจ 
และสามารถบอกความหมายของรูปธรรมวามีลักษณะอยางไร และมีความแตกตางกันอยางไร โดย
สามารถใชภาษาในการสื่อความหมายไดถูกตองตรงกัน

3. แนวคิดเฉพาะเรื่อง (specific notions) หมายถึง การกําหนดตามหัวขอในการเรียน
ไววาในภาคเรียนนั้น ๆ จะมีการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด เชน การใชหนาที่ภาษาในการถามถึง
ที่ตั้งของสถานที่ หรือการเรียนไวยากรณในรูปของ present tense

4. ฉากหรือเหตุการณ (setting) หมายถึง สถานการณของการใชภาษาสถานการณนี้
สัมพันธกับสภาพแวดลอมและระยะเวลาที่ใชภาษาดวย

5. บทบาททางสังคม เพศ และจิตวิทยา (social. sexual. and psychological roles)
หมายถึง ลักษณะของผูสนทนาเปนอยางไร ปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอหนาที่ที่ใชอยางไร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35

6. ลีลาและทําเนียบภาษา (style and register) หมายถึง ลีลาและทําเนียบภาษาเปนวิธีที่
ผูพูดใชภาษาเพื่อสะทอนใหรูทัศนคติของเขา เชน ภาษาเปนทางการหรือไมเปนทางการ (formal/ 
informal) สุภาพหรือไมสุภาพ (courteous / rude) เปนการเปนงานหรือราเริง (serious / jocular)

7. การลงเสียงหนักและการพูดเสียงสูงต่ํา (stress and intonation) หมายถึง การพูด
เสียงสูงต่ําเพื่อแสดงทัศนคติหรืออารมณ

8. ไวยากรณ (grammar) หมายถึง วิธีที่จะใชภาษาในการแสดงความหมายตาง ๆ    
โดยเฉพาะหัวขอทั่วไป (general notions) มักจะใชไวยากรณในการจัดเนื้อหาวิชาของการ            
ส่ือความหมาย (notion)

9. ศัพท (vocabulary) หมายถึง คําศัพทที่ตองการใชตามหัวขอขางตน
10.  ภาษาทาทาง (paralinguistic features) หมายถึง การสื่อความหมายที่ไมเปนคําพูด 

หรือไมเปนตัวอักษร แตเปนกิริยาทาทาง สีหนา เปนตน
สรุปวาการจัดหลักสูตรตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมีจุดเนนสําคัญอยูที่ความคิด

รวบยอดของความหมายและไวยากรณ รวมถึงหนาที่ในการสื่อความหมาย โดยพิจารณา             
วัตถุประสงคของการสื่อสาร ความตองการหรือความตั้งใจของผูพูด นอกจากนี้ยังคํานึงถึง
ไวยากรณของภาษา รวมทั้งหนาที่ หัวขอทั่วไป หัวขอเฉพาะ และฉากหรือสถานการณของการใช
ภาษาดวย

กิจกรรมที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นับเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูเรียน

สามารถนําความรูทางภาษาไปใชในการสื่อความหมายได แตการสอนใหบรรลุเปาหมายนั้น         
จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายประการ องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การนํา         
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใชในชั้นเรียน ที่ฝกใหผูเรียนไดใชภาษาอยางมี
ความหมายอันจะชวยสงเสริมการเรียนภาษาไดเปนอยางดี สุมิตรา อังวัฒนกุล (2531 : 91)         
กลาวถึงประโยชนของกิจกรรมดังตอไปนี้

1. กิจกรรมชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษา ผูเรียนมีโอกาสไดนําความรูในดานตาง ๆ เชน 
เสียง ศัพท โครงสรางมาใชประกอบกันเพื่อใหส่ือความหมายไดตามที่ตองการ

2. กิจกรรมชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา เพราะการทํากิจกรรมเปนการฝกใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทําใหผูเรียนเห็นวาการเรียนรูภาษานั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
นอกจากนี้การทํากิจกรรมซึ่งมักทําเปนงานคูหรืองานกลุม ทําใหผู เรียนทุกคนมีสวนรวม             
ในการเรียน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการฝกใชภาษาอยางจริงจัง
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3. กิจกรรมชวยใหการเรียนภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะผูเรียนจะเกิดการ
เรียนรูเมื่อไดลองทําอะไรดวยตนเอง กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษา จึงเปนการเรียนรู
อยางเปนธรรมชาติ

4. กิจกรรมชวยสรางสภาพแวดลอมซึ่งสงเสริมการเรียนรู ในการทํากิจกรรมผูเรียน 
จะไดสรางความสัมพันธและความรวมมือกันในระหวางผูเรียนดวยกัน และกับครูผูสอน ซ่ึง    
ความสัมพันธนี้กอใหเกิดบรรยากาศอันดีที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนแตละคน นักเรียน 
กลาแสดงออกมากขึ้น การสื่อสารระหวางนักเรียนเปนไปโดยอิสระมากกวาการฝกใชภาษา            
ทีละคน

คลิปเพล (Klippel 1984 : 76) ไดเสนอกิจกรรมการสอนพูดไว 3 ชนิด คือ
1. การสรางคําถามและคําตอบ (questions and answer)
2. การอภิปรายและการตัดสินใจ (discussions and decision)
3. การใชเนื้อเร่ืองและการสรางฉาก (stories and scenes)
ฟนอคเชียโร และ บรัมฟต (Finochiaro and Brumfit 1983 : 141) เสนอกิจกรรมตาง ๆ 

ในการสอนทักษะการพูดใหผูสอนเลือกใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับดังนี้
1. ใหคําตอบ ซ่ึงครูหรือเพื่อนในชั้นเรียนเปนผูถาม
2. บอกใหเพื่อนทําตามคําส่ัง
3. ใหนักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือ      

ประสบการณตาง ๆ นอกชั้นเรียน
4. ใหบอกลักษณะวัตถุ ส่ิงของตาง ๆ จากภาพ
5. ใหเลาประสบการณตาง ๆ ของนักเรียน โดยครูอาจใหคําสําคัญตาง ๆ
6. ใหรายงานเรื่องราวตาง ๆ ตามที่กําหนดหัวขอให
7. จัดสถานการณตาง ๆ ในชั้นเรียน ใหนักเรียนใชบทสนทนาตาง ๆ กันไป เชน      

รานขายของ รานอาหาร ธนาคาร เปนตน
8. ใหเลนเกมตาง ๆ ของภาษา
9. ใหโตวาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ
10.   ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท
11.  ใหอานหนังสือพิมพไทย แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ
12.  ใหแสดงบทบาทสมมติ
ลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 20 – 21) ไดเสนอกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ไว

หลายแบบ โดยแบงกิจกรรมออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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ตามวัตถุประสงค (functional communication activities) และกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการ         
ปฏิสัมพันธในสังคม (social interaction activities)

1. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค (functional communication 
activities) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนใชภาษาเปนสื่อในการทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค        
ที่กําหนดไว โดยผูเรียนจะตองพยายามใชภาษาเทาที่ตนสามารถใชไดเพื่อส่ือความหมายใหเขาใจ
ไดมากที่สุด ในการทํากิจกรรมประเภทนี้ ผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ 
หรือเหมาะสมกับสถานการณเสมอไป ความสําเร็จในการทํากิจกรรมจะวัดจากที่ผูเรียนสามารถใช
ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหบรรลุไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

กิจกรรมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงคอาจจัดไดหลายแบบ แตมี
หลักการรวมกัน คือ ครูตองกําหนดสถานการณใหผูเรียนเกิดความจําเปนที่จะตองใชภาษาเพื่อหา
ขอมูลที่ตนเองยังขาดอยู หรือเพื่อแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง

1.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด (sharing information with restricted 
cooperation) กิจกรรมแบบนี้อาจเปนงานคู (pair work) หรืองานกลุม (group work)  ก็ได ผูเรียน
แตละคนหรือแตละกลุมจะไดรับขอมูลเพียงสวนหนึ่ง และจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลที่ตนมี            
กับเพื่อนหรือหาขอมูลจากกันและกันดวยการถาม-ตอบ จึงจะมีขอมูลที่ครบถวน

1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงกวาง (sharing information with unrestricted 
cooperation) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะคลายคลึงกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด คือ     
อาจเปนงานคูหรืองานกลุมและนักเรียนจะตองแลกเปลี่ยนหรือหาขอมูลเพิ่มเติมจากเพื่อน         
เชนเดียวกัน แตในการทํากิจกรรมแบบนี้ นักเรียนจะมีอิสระในการใชภาษามากกวา คือแทนที่      
จะใชวิธีการถาม-ตอบ ตามที่กําหนดไว นักเรียนสามารถใชวิธีการพูดอยางอื่นไดตามที่คิดวา 
เหมาะสม เชน พูดบรรยาย ใหขอเสนอแนะ ขอใหอธิบายเพิ่มเติม ฯลฯ

1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูล และหาขอสรุปจากขอมูล (sharing and processing 
information) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะคลายกับการเลนตอภาพ (jigsaw) คือนักเรียนแตละคนหรือ
แตละกลุมจะไดรับขอมูลคนละสวน ซ่ึงแตกตางกันไป ในขั้นแรกนักเรียนจะตองแลกเปลี่ยน       
ขอมูลกันกอนจนกระทั่งไดภาพรวมของขอมูลทั้งหมด จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวไปใชในการ 
แกปญหาหรือหาขอสรุปอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไว หลังจากนั้นทุกคนจึงรวมอภิปราย
แสดงความคิด

1.4 กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล (processing information) กิจกรรมแบบนี้
เปนงานคูหรืองานกลุมก็ได นักเรียนทุกคนจะไดรับขอมูลครบถวนเหมือนกันหมด จึงไมจําเปน
ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันดังเชนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผานมา แตนักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย
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เกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับหรือประเมินขอมลนั้นเพื่อนําผลไปใชในการตัดสินใจหรือแกปญหาอยางใด
อยางหนึ่ง กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการแกปญหาทั่ว ๆ ไปในชีวิตจริง

2. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม (social interaction activities)
เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายคลายคลึงกับกิจกรรมประเภทแรกในแงที่มุงใหผูเรียนใชภาษาเปนสื่อ
ในการทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แตกิจกรรมประเภทนี้จะกําหนดสถานการณ 
และบทบาทของผูเรียนไดดวย ดังนั้น ในการทํากิจกรรมนอกจากผูเรียนจะไดฝกใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารใหเปนที่เขาใจกันแลวผูเรียนยังตองเลือกใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและ 
บทบาทของตนเองดวย ความสําเร็จในการทํากิจกรรมประเภทนี้จึงวัดจากความสามารถ 2 ประการ 
คือ ความสามารถในการสื่อสารไดตามวัตถุประสงค และความสามารถในการเลือกใชภาษาได      
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและบทบาทที่ไดรับ

ในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ครูอาจนํากิจกรรมการใชภาษาในประเภทแรกมาใชได 
โดยกําหนดสถานการณและบทบาททางสังคมของนักเรียนใหชัดเจน อยางไรก็ตามเนื่องจาก        
นักเรียนสวนมากไมสามารถจัดกิจกรรมที่ใชบริบททางสังคมนอกชั้นเรียนไดทุกกิจกรรม          
เนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน ขอจํากัดของเวลา งบประมาณ และการขออนุญาตจากฝาย           
ผูบริหารและผูปกครองนักเรียน ดังนั้นการทํากิจกรรมแบบนี้ในขั้นแรก ครูอาจใชหองเรียนเปน
บริบททางสังคมกอน เพื่อใหนักเรียนไดฝกใชภาษาในเรื่องที่ใกลตัว และในสถานการณที่นักเรียน
คุนเคยหลังจากนั้นใหนักเรียนไดฝกใชภาษาในบริบทอื่นที่เปนสถานการณนอกช้ันเรียนตอไป

ในการใชหองเรียนเปนบริบททางสังคมสําหรับนักเรียนไดฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
นั้น ลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 45 – 49) เสนอแนวทางที่ทําได 4 วิธีคือ

1. ครูใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนและการจัดระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
การที่ครูใชภาษาตางประเทศ จะชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนไดมาก ไมวา         
จะเปนการฟงหรือการพูด ซ่ึงครูอาจเลือกใชสํานวนงาย ๆ ที่นักเรียนสามารถเขาใจได

2. ครูใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการสอนวิชาตาง ๆ เมื่อคํานึงถึงการฝกใช
ภาษาโดยใชหองเรียนเปนบริบททางสังคมแลว การที่ครูใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลาง             
ในการสอน ก็เปนแนวทางหนึ่งที่นักเรียนจะมีโอกาสไดฝกใชภาษาไดมาก

3. การใหนักเรียนสนทนากับครูหรือสนทนากันเองเปนภาษาตางประเทศ โดยทั่วไป
เมื่อนักเรียนสนทนากับครู ครูมักเปนฝายเริ่มพูด และนักเรียนเปนฝายตอบ ในการสนทนากันเปน
ภาษาตางประเทศซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะใหนักเรียนไดฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูตองระมัดระวัง 
ครูตองเปนผูแนะแนวทางและกระตุนการสนทนาเทานั้น ไมใชเปนผูสนทนาเองเสียเปนสวนมาก 
ถาใหนักเรียนสนทนากันเอง ครูอาจตองจัดหาสื่อมาใหนักเรียนใชเปนจุดเริ่มตนของการสนทนา 
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หรืออาจจัดในรูปของกิจกรรมการแกปญหา (problem solving activities) การใหนักเรียนสนทนา
กับครูหรือสนทนากันเองเปนภาษาตางประเทศ จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาสําหรับ
การปฏิสัมพันธในสังคม แมจะเปนเพียงสังคมในชั้นเรียนก็ตาม ทั้งนี้เพราะนักเรียนตองรูจักพูด      
ริเร่ิมการสนทนาและรูจักใหโอกาสผูอ่ืนพูด เชนเดียวกับการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมภายนอก

4. การใหนักเรียนสรางบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน
ภาษาตางประเทศ นักเรียนทุกคนมักมีประสบการณหรือปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษา       
ตางประเทศที่จะนํามาพูดถึงได เชน เร่ืองการบาน เร่ืองความกังวลเกี่ยวกับคะแนนสอบ การให  
นักเรียนสนทนากันถึงเรื่องเหลานี้เปนภาษาตางประเทศ โดยกําหนดหัวขอเร่ืองใหชัดเจน แลวให
นักเรียนสรางบทสนทนาในหัวขอนั้นขึ้นเพื่อนําไปใชในการแสดงบทบาทสมมติตอไป เปน         
วิธีหนึ่งที่ใชสภาพแวดลอมในชั้นเรียนเปนบริบทสําหรับใหนักเรียนฝกใชภาษาตางประเทศได
เปนอยางดี

สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2531 : 107) กลาววา การใชหองเรียนเปนบริบททางสังคมสําหรับ
ใหนักเรียนฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารนี้ แมจะมีขอดีอยูมากในแงที่นักเรียนไดฝกใชภาษาในเรื่องที่
ใกลตัว และสถานการณที่นักเรียนคุนเคย แตนักเรียนก็จําเปนตองฝกใชภาษาในบริบทอื่นดวย เพื่อ
เตรียมสําหรับการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมภายนอกตอไป การฝกใชภาษาในบริบทอื่น     
จะกระทําไดโดยใชกิจกรรมประเภทบทบาทสมมติ (role play) สถานการณจําลอง (simulation) 
กิจกรรมละคร (acting) หรือเกม (game) ซ่ึงนักเรียนอาจจะตองสวมบทบาทเปนบุคคลอื่นหรือ
สมมติวานักเรียนอยูในสถานการณอ่ืนนอกชั้นเรียน การที่นักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติเปน
บุคคลอื่นบาง หรือการสมมติวานักเรียนอยูในเหตุการณนอกชั้นเรียนบางนี้ จะทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดเทาที่จะทําไดภายใน
ช้ันเรียน

สรุปไดวา กิจกรรมที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีหลายรูปแบบ         
อาจเปนกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงคและกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการ     
ปฏิสัมพันธในสังคม ทั้ง 2 กิจกรรมมุงสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล แลวรวมกันสรุปขอมูลเพื่อนํา
ผลไปใชในการตัดสินใจแกปญหา และใหผูเรียนใชภาษาเปนส่ือในการทํากิจกรรมใหบรรลุ        
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูเรียนตองเลือกใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณและบทบาทของ    
ตนเองดวย ขณะเดียวกันการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจะชวยพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียนไดมาก ทั้งการสรางบทสนทนาและการแสดงบทบาทสมมติ
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ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ในการเปนครูภาษาอังกฤษนั้น ครูจะตองหม่ันฝกฝนตนเองจนเกิดทักษะและมีความ

ชํานาญที่จะสอนเปนอยางดี พิตรวัลย  โกวิทวที (2537) ไดกลาวถึงทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
โดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้

1. ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  ในการดําเนินการสอนนั้น กอนที่ครูจะสอนเรื่องตอไป 
ครูควรจะไดเราความสนใจของนักเรียนเสียกอน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเตรียมพรอมที่จะเรียน        
บทเรียนตอไป การนําเขาสูบทเรียนมีวิธีการตางกัน เชน วิธีการสนทนาซักถาม การทบทวน       
บทเรียนเกาใหสัมพันธกับบทเรียนใหม การเลานิทาน การทายปญหา การสรางสถานการณจริง 
หรือสถานการณจําลอง การใชส่ือตาง ๆ โดยคําศัพทและประโยคที่นํามาเสนอนั้น ควรเปนคําศัพท 
และรูปประโยคงาย ๆ ไมซับซอนและนักเรียนเคยเรียนรูมาบางแลว เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องที่ฟง 
ไดอยางรวดเร็ว

2. ทักษะการตั้งคําถาม  จัดเปนทักษะที่สําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ เพราะผูเรียน
และผูสอนจะตองมีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลา คําถามที่ใชตองกะทัดรัดไมยากหรือซับซอนเกินไป 
ผูเรียนสามารถโตตอบไดตรงประเด็น คําถามที่ดีตองถูกเตรียมไวลวงหนา ครูควรจะสนใจฟง       
คําตอบของนักเรียน ถาตอบไมถูก ครูควรใชคําถามใหงายข้ึนหรือชวยแกขอบกพรองนั้น ๆ

3. ทักษะการยกตัวอยาง  จะตองยกตัวอยางที่สามารถใชคําศัพทและโครงสรางที่จะนํา
ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางชัดเจน คํานึงถึงความถูกตองและความนิยมของเจาของภาษา มิได
คํานึงถึงความถูกตองตามกฎเกณฑทางไวยากรณแตเพียงอยางเดียว

4. ทักษะฝกใชภาษา  ผูสอนตองเปนผูนําในการฝก เชน ควรเริ่มตนจากการฝก        
แบบควบคุมใหผูเรียนไดจดจํารูปแบบของภาษาได เนนความถูกตองของภาษาเปนหลัก ตอจากนั้น 
จะมีการฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยทั่วไปแลวจะมีการใหผูเรียนลองใชภาษาในสถานการณ
ตาง ๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะแนวทางเทานั้น

5. ทักษะการสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียนเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งในการสอน 
เพราะครูจะไดทราบวาผูเรียนสามารถรวบรวมความคิด ความรูความเขาใจไดถูกตองหรือเปลา 
หลังจากเรียนจบแลว การสรุปบทเรียนสามารถทําไดตาง ๆ กัน เชน ตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ 
สรุปใหนักเรียนรวมกิจกรรมตามสถานการณที่ครูสรางขึ้น สรุปเขียนเปนรายงาน การกรอก       
แบบฟอรมหรือใหนักเรียนรองเพลง เปนตน
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6. ทักษะการใชส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ     
ที่จะชวยใหการสอนดําเนินไปดวยดี ครูจะตองเลือกใชใหเหมาะสม และใชใหคุมคาเหมาะสมกับ     
บทเรียนนั้น ๆ มีทักษะการใชอยางคลองแคลว เตรียมอุปกรณที่จะติดใหพรอม เรียงตามลําดับ      
ขั้นตอนการใช เปนตน

7. ทักษะแรงจูงใจ  นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษไดดีตองมีแรงจูงใจ แรงจูงใจจะเกิด
ขึ้นไดเมื่อนักเรียนตอบคําถามที่ยาก ๆ ได และเปนที่ยอมรับของครูและเพื่อน ๆ แรงจูงใจจะเกิดขึ้น 
เมื่อเขาประสบความสําเร็จในการทํางานที่ครูมอบหมายใหทํา เห็นประโยชนจากสิ่งที่ไดเรียนรู
หรือบุคลิกทาทางของครู การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ก็ชวยใหเกิดแรงจูงใจไดเชนกัน

8. ทักษะการเสริมกําลังใจ  การเสริมกําลังใจเปนสิ่งสําคัญเชนกันในการเรียนการสอน 
ครูควรใหการเสริมกําลังใจขณะที่นักเรียนกําลังเรียนอยูดวยการกลาวคําชมเชย หรือใชทาทางตาม
ความเหมาะสมก็จะชวยใหเสริมกําลังใจเปนอยางดี นอกจากนี้การยกยองความสามารถ การให
รางวัลก็ชวยใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ อันนําไปสูการเสริมกําลังใจไดในที่สุด อยางไรก็ตาม
เมื่อนักเรียนทําไมถูกตอง ครูควรจะใชคําพูดใหกําลังใจ ไมแสดงทีทาใหนักเรียนเห็นวาครูไมพอใจ 
จะทําใหหมดกําลังใจได

ในการสอนภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติแลวประกอบดวยทักษะ 4 ทักษะคือ การฟง 
การพูด การอาน และการเขียน มีการผสมผสานกันอยูตลอดเวลา โดยเริ่มแรกจะเนนทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ตามลําดับ อัตราสวนของการใชเวลาสอนแตละทักษะอาจแตกตาง
กันออกไป แลวแตวาเนื้อหาในแตละบทเรียนจะเนนไปในทักษะใด ทักษะฟงเปนทักษะแรกของ
มนุษยตองใชเวลาในการพัฒนาใหคุนเคยกับเสียง สําหรับทักษะพูดมีความจําเปนมากในการ         
ส่ือสารในชีวิตประจําวันเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอน เกิดจากการฝกฝนเปนเวลานาน สวนทักษะ
การอานและทักษะการเขียนก็เชนเดียวกัน นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาพบวา ทักษะทั้งสอง     
จะเปนทักษะทางภาษาที่สงเสริมซึ่งกันและกันเปนอยางมาก นักเรียนจะสามารถอานสิ่งตาง ๆ       
ไดดีขึ้น ถานักเรียนมีความสามารถในทักษะการเขียนดี และถานักเรียนมีความสามารถในทักษะ
การอานดี ทักษะการเขียนของนักเรียนก็จะดีตามไปดวย และเนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได    
ทําการวิจัยวิธีสอนเปรียบเทียบทักษะที่นักเรียนมีปญหามากที่สุดและตองการไดรับการแกไขอยาง
เรงดวนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคือ ทักษะการอานและการเขียน

การสอนทักษะการอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการอาน เปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เปนทักษะที่ผูเรียนตองใชอยู      

ตลอดเวลา แมวาจะจบการศึกษาไปแลว เพราะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42

เครื่องมือสําคัญในการนําไปสูความรูทั้งปวง อีกทั้งชวยเพิ่มพูนปญญาและสรางความบันเทิง      
ทันเหตุการณและทันโลก การพัฒนาทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพ จึงควรเริ่มตั้งแตในวัยเด็ก    
ผูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ การสอนอานควรใหนักเรียนมีจุดประสงคทุกครั้ง มุงเนนใหนักเรียนคนหา
เนื้อหาหรือความหมายของสิ่งที่อาน ไมใชอานเพื่อเรียนรูตอภาษาที่ใชในการเขียน การเรียน       
การสอนอานไมควรแยกทักษะการอานออกจากทักษะอื่น ๆ ควรจะมีการผสมผสานกันระหวาง
ทักษะตามลักษณะที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน เชน อานแลวจดโนตยอ อานแลววิจารณ หรือ 
พูดถึงเรื่องราวกอนการอาน เปนตน ทักษะที่นํามาเสริมกับทักษะอานนี้อาจเกิดขึ้นกอนการอาน
ขณะอานหรือหลังการอานก็ได (อัจฉรา  สุขกระโทก 2543) สวนมิลเลอร (Miller 1970 : 15) และ
แฮริส (Harris 1956 : 12) กลาววา การอานเพื่อใหเกิดความคิด เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการอาน 
และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน

ขั้นตอนการเรียนการสอนอาน
ในการสอนอานนั้น วีระชัย  ศรีสรอย (2544 : 14 – 15) ไดกลาววา ตองคํานึงถึง          

หลักการอานและรูปแบบของการอาน ลําดับขั้นตอนการสอนอานเพื่อชวยใหการสอนของครู
ดําเนินการสอนใหบรรลุจุดประสงคได วิดโดวสัน (Widdowson 1979 : 79 – 91) และพินอคเคียโร 
(Finnochiaro 1974 : 77) ไดเสนอแนะขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ มีความเขาใจและ
สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา สุขกระโทก (2543 : 23 – 24) ไดสรุป         
ขั้นตอนการสอนอานไวดังนี้

1. ขั้นตอนกอนการอาน (Pre-reading Activity) ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค            
ดังตอไปนี้

1.1 กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใครรู ในเนื้อหาที่จะอาน การทําเชนนี้จะทําให 
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู

1.2 เตรียมนักเรียนลวงหนา เพื่อใหมีความพรอมในการรับสารนั้นเพื่อท่ีนักเรียน
จะไดเขาใจเนื้อหาของเรื่องราวไดงายข้ึน

2. ขั้นตอนขณะอาน (While-reading Activity) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีขึ้นเพื่อ       
จุดประสงคดังตอไปนี้

2.1 ใหจุดมุงหมายในการอานแกนักเรียนดวยการสรางสถานการณ เพื่อที่นักเรียน
จะไดมีเหตุผลในการอานนั้น ๆ และเพื่อที่นักเรียนจะไดกําหนดกลวิธีในการอานไดถูกตอง

2.2 ใหนักเรียนหาขอมูลตาง ๆ จากบทอานดวยตนเองโดยใชกลวิธีการอานให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว
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3. ขั้นตอนหลังการอาน (Post-reading Activity) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีขึ้นเพื่อ     
จุดประสงคดังตอไปนี้

3.1 เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการอานมาสัมพันธกับความรู ความคิด และ 
ความคิดเห็นของตนเอง

3.2 เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดรับจากการอานมาทํากิจกรรมตอเนื่องในทักษะ 
อ่ืน ๆ

นอกจากนี้ เดอชองต (Dechant 1982 : 4 – 5) กลาววา การอานเปนปฏิกิริยาระหวาง 
การมองเห็น โดยผูอานเคลื่อนสายตาตามบรรทัดจากตัวอักษรซายไปขวา หยุดทําความเขาใจ       
แลวรวบรวมเขาเปนหนวยความคิด ผูอานจะตีความหมายสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูและ          
ประสบการณเดิม เพื่อประมวลเปนความคิด การพิจารณา และการสรุปความคิดเห็น

พูลทรัพย  นาคนาคา (2539 : 18) กลาววา การอานเปนกระบวนการที่ซับซอนของการ
ส่ือความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูเขียนถายทอดความคิด อารมณ และความรูสึกออกมา
เปนสัญลักษณหรือตัวอักษร ผูอานมีหนาที่ถอดรหัสหรือตีความจากสัญลักษณ เพื่อใหเกิดความ 
เขาใจในความหมายที่ผูเขียนไดถายทอดไว

จากที่กลาวมาแลวจะพบวา การสอนอานจะตองมีการเตรียมขั้นตอน จัดลําดับเพื่อให
ขอมูลที่อานสัมพันธกับความรู ความคิด และนําขอมูลที่อานมาทํากิจกรรมตอเนื่องในทักษะอื่นได

การสอนทักษะการเขียนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะที่สําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษอีกทักษะหนึ่งคือ ทักษะในการใชภาษาเขียน 

เปนทักษะที่ยุงยากซับซอน เพราะความสามารถทางการเขียนจะตองมีพื้นฐานในทักษะ การฟง 
การพูด และการอาน การเขียนเปนการแสดงออกที่มีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการติดตอ 
ส่ือสาร และสามารถเก็บเปนหลักฐานในการอางอิงได ฉะนั้นจึงตองอาศัยการฝกอยางถูกตอง       
ในการเขียนแตละครั้ง ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการเลือกใชคําและสะกดคําใหถูกตอง และ
มีความรูทางโครงสรางทั้งระบบคําและประโยค จึงจะสามารถใชภาษาอังกฤษในการเขียนอยางมี 
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการสอนเขียน
โอลิวา (Oliva 1969 : 152) วิดโดสัน (Widdoson 1978 : 61 – 631) กลาววา การเขียน

คือความสามารถทางกระบวนการคิดและการถายทอดความคิดออกมาทางสัญลักษณหรือตัวอักษร 
ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการสื่อความของผูเขียนไปยังผูอาน โดยใชกฎเกณฑความรูเกี่ยวกับกฎทางภาษา 
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การเลือกใชถอยคํา การจัดลําดับเรียบเรียงภาษาออกเปนงานเขียนเพื่อส่ือสารความหมายใหผูอาน
เขาใจตามวัตถุประสงคของผูเขียน

แมดเซน (Madsen 1983, อางถึงใน สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2535) แบงการสอนออกเปน       
3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นเตรียมการเขียน (Prewriting) เปนการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเขียนและ      
ปูพื้นความรูที่จะเขียน อาจทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑทางภาษา โดยการใหนักเรียนเขียน
เชื่อมประโยค ขยายประโยค ลดรูปประโยค ปรับคําศัพทและสํานวนในประโยคเดิมเสียใหม    
โดยยังคงความหมายเดิม หรือแบบสอบเติมคําที่ขาดหายไป เปนตน

2. ขั้นการเขียนโดยการแนะแนวทาง (Guide Writing) เปนการใชเทคนิคการสอน 
หรือแบบสอบที่ใหนักเรียนเขียน โดยเปลี่ยนเนื้อหาบางสวนของเรื่องที่กําหนดให เขียนขยาย   
โครงเรื่องของบทความที่ใหมา และเขียนตามคําบอก ซ่ึงกําหนดความยาวของเรื่องที่จะใหเขียน 
75-100 คํา และ 125-200 คํา สําหรับแบบสอบการเขียนตามคําบอกโดยเฉพาะ

3. ขั้นการเขียนแบบอิสระ (Free Writing) เปนการสอนที่ผูสอนตองกําหนดขอบขาย 
ของเรื่องที่จะเขียนให ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการใหคะแนน

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) กลาวถึงกิจกรรมในการสอนทักษะการเขียนที่ใชกัน           
ทั่ว ๆ ไป ซ่ึงสรุปไดดังนี้

1. กิจกรรมที่ฝกองคประกอบสําคัญในการเขียน ไดแก การคัดลอกขอความตาม       
ตัวอยางที่กําหนดให ใหแทนคําลงในประโยคตัวอยาง การเขียนคําจํากัดความของคําที่กําหนดให 
การเปลี่ยนรูปประโยค เชน จากประโยคบอกเลาเปนประโยคคําถามและปฏิเสธ เปนตน              
การเชื่อมโยง การขยายประโยคใหไดใจความละเอียดกวาประโยคที่กําหนดให การเติมคําหรือ      
ขอความในชองวาง เปนตน

2. การเขียนตามคําบอก ไดแก การเขียนตามคําบอกโดยทั่วไป การเขียนตามคําบอก 
และการเขียนเรียงความรวมกัน โดยครูอานขอความใหนักเรียนฟงหลาย ๆ คร้ัง แลวจึงใหนักเรียน 
เขียนขอความนั้นตามที่จําได โดยจะใชสํานวนของตนเองเขียนก็ได นอกจากนี้ยังมีการเขียนตาม 
คําบอกที่เนนเครื่องหมายวรรคตอน โดยผูเขียนจะตองใสเครื่องหมายวรรคตอนของขอความที่ได
ฟงดวยตนเอง เปนตน

3. การเขียนเรียงความเพื่อฝกการลําดับความคิด แบงเปน 2 ประเภทคือ
3.1 การเขียนเรียงความแบบควบคุม และมีการชี้แนะ เชน การเขียนเร่ืองตามภาพ 

การเขียนเรียงความจากคําถามที่ใหไวเปนแนว การเขียนเรียงความจากบทสนทนา การลําดับ
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ประโยคเปนความเรียง (Strip story) การเขียนเคาโครงเรื่องจากเรื่องที่อาน เขียนสรุปหรือยอเร่ือง 
จากเรื่องที่อานหรือฟง เปนตน

3.2 การเขียนเรียงความอิสระ เปนการเขียนหัวเร่ืองที่กําหนดใหโดยใชรูปแบบ
และโครงสรางความคิดของตนเอง

3.3 การเขียนที่ใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เชน การเขียนจดหมายสวนตัว จดหมาย
ธุรกิจ จดหมายในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายแสดงความยินดี เสียใจ ขอบคุณ เปนตน การเขียน
บัตรเชิญ และบัตรอวยพร การกรอกแบบฟอรม การเขียนบันทึกประจําวัน เปนตน

สรุปไดวาการสอนทักษะการเขียนตองคํานึงถึงระดับความสามารถของผูเรียน ตองฝก
อยางเปนระบบ เนื่องจากแตละขั้นตอนมีความยากงายตางกัน

ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน
ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาที่ดีนั้น ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใหนักเรียนมีโอกาสใชทักษะตาง ๆ ทางภาษาเขามาบูรณาการรวมกัน อันจะเปนการเสริมให         
นักเรียนเปนผูมีความรอบรูทางภาษามากยิ่งขึ้น ทักษะการอานและทักษะการเขียนทั้งสองทักษะ
เปนทักษะทางภาษาที่สงเสริมซึ่งกันและกันเปนอยางมาก นักเรียนจะสามารถอานสิ่งตาง ๆ           
ไดดีขึ้น ถานักเรียนมีความสามารถในทักษะการเขียนดี และถานักเรียนมีความสามารถในทักษะ
การอานดี ทักษะการเขียนของนักเรียนก็จะดีตามไปดวย วิททรอค (Wittrock 1983 : 600)           
(อางถึงใน วีระชัย  ศรีสรอย 2544 : 23) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทักษะ       
การอาน และทักษะการเขียนไววา ทั้งทักษะการอาน และทักษะการเขียนตางก็เปนกระบวนการ
ทางความคิดของมนุษยที่คลายคลึงกัน แตสวนทางกัน นั่นคือทักษะการเขียนเปนกระบวนการ        
ที่นําเสนอความหมายออกมาเปนงานเขียน โดยผูเขียนจะตองสรางความสัมพันธระหวางความรู 
ประสบการณ และความรูทางภาษาของผูเขียนเพื่อนําเสนอออกมาเปนงานเขียน แตทักษะ           
การอานนั้นผูอานจะพิจารณาจากงานเขียนที่อานและใชความรูประสบการณและความรูทางภาษา
ของตนเองผานกระบวนการทางความคิดเพื่อหาความหมายของบทอานนั้น

สรุปไดวาทักษะการอานและทักษะการเขียนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ถา          
นักเรียนมีความสามารถในทักษะการเขียนดี และถานักเรียนมีความสามารถในทักษะการอานดี 
ทักษะการเขียนของนักเรียนก็จะดีตามไปดวย นอกจากนี้ทักษะการอานและทักษะการเขียนยังมี
สวนชวยสงเสริมความสามารถซึ่งกันและกันอีกดวย
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความหมาย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) เปนผลจากปจจัยตาง ๆ ในการจัด

การศึกษาหลายประการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนดรรชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึง        
คุณภาพการศึกษา ไพศาล  หวังพานิช (2536 : 89) สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ คุณลักษณะ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ           
การเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบ
ระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด สามารถวัดไดโดย      
การใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากที่เรียนจบเนื้อหาที่กําหนดแลว

องคประกอบทางดานจิตวิทยาท่ีมีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุรพล  พยอมแยม (2541) ไดกลาวถึงองคประกอบทางดานจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ
1. ตัวผูเรียน นักเรียนจะมีความแตกตางระหวางบุคคลสงผลใหรับรูทางการเรียนได   

ไมเทากัน เพราะมนุษยมีลักษณะแตกตางกันมากมายหลายอยางดังนี้คือ ความแตกตางทางรางกาย 
ความแตกตางทางสติปญญา ระดับสติปญญาของแตละคนมีความสามารถในการแกปญหาชีวิต 
และปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมแตกตางกัน ความแตกตางทางอารมณมีความแตกตางมากนอย
หนักเบาลดหลั่นกันไป ความแตกตางทางสังคม เด็กแตละคนมาจากฐานะทางสังคมตาง ๆ กัน

2. ตัวครู ครูเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก ความรู
ความสามารถในดานการสอนของครู การถายโยงการเรียนรูใหกับนักเรียน การวัดผลและ           
การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน

3. ผูบริหาร  ใหการสนับสนุนในเนื้อหาวิชาที่ผูเรียนเรียนมากนอยเพียงใด เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนตามใจชอบหรือไม สงเสริมกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติมากนอยเพียงใด              
ผูบริหารสนับสนุนนักเรียนก็เกิดกําลังใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็สูง

4. บรรยากาศ  การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียน ขนาดของหอง โตะ – เกาอี้ มีความ
เหมาะสมกับนักเรียน อากาศถายเทสะดวก และมีพื้นที่สําหรับปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดดี
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5. ผูปกครองและชุมชน ในสถานศึกษาทุกแหงถาชุมชนใหการสนับสนุนสง           
บุตรหลานเขาเรียน เด็กก็จะเกิดกําลังใจสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของตนเองได

สรุปไดวาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตองคํานึงถึงองคประกอบ       
ทางดานจิตวิทยาที่กลาวขางตนนี้

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
สุไร  พงษทองเจริญ (2526) ไดกลาวถึงองคประกอบทางดานจิตวิทยาที่มคีวามสําคัญ

ตอการเรียนภาษาตางประเทศ 3 ดาน (อางถึงใน อัจฉรา  สุขกระโทก 2543) ดังนี้
1. ตัวผูเรียน ซ่ึงไดแก

อายุของผูเรียน (Age) เปนที่ถกเถียงกันมากวาอายุเทาไร จึงสมควรเรียนภาษา
อังกฤษ ซ่ึงสรุปวา อายุไมใชองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

เวลาเรียน (Exposure Time) ตองใชเวลาเรียนมากนอยเพียงใด จึงจะทําให                
ผูเรียนภาษาอังกฤษถึงขีดที่ใชส่ือความหมาย ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบวา ตองใชเวลาเรียน            
ติดตอกันถึง 600 ช่ัวโมง จึงจะไดผล สําหรับประเทศไทยมีการเรียนภาษาอังกฤษทั้งปเพียง
ประมาณ 200 ช่ัวโมง

ความตองการ (Need) เปนการกระตุนทําใหมนุษยตองเรียนรูภาษาของสังคมที่ตน
อยู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูคนที่ตนตองการติดตอดวย สวนภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษนั้นผูเรียน ไมมีความจําเปนที่จะตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงทําใหขาดความ
กระตือรือรน ซ่ึงทําใหการเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ เปนความรูสึกของ   
ผูเรียนเองที่ตองการเรียนเพื่อใชภาษาที่ตนเรียนในการติดตอส่ือสารกับชาติอ่ืน ๆ และความ
ปรารถนาที่จะศึกษาหาความรูโดยใชภาษานั้น ๆ เปนสื่อกลาง นอกจากนี้ยังมีแรงกระตุนจาก    
ภายนอกที่ทําใหผูเรียนอยากเรียน เชน ไดรับทราบ หรือเห็นวาผูที่เรียนภาษาตางประเทศไดรับ 
ความสําเร็จกวาผูไมไดเรียน สวนที่เกี่ยวของอยางมากที่ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจไดแก การมี          
เปาหมายที่แนนอน รูวาเมื่อเรียนแลวจะทําอะไรไดบาง ในขณะที่เรียนก็ไดรับความสนุกสนาน 
จากการเรียน ไดรับความพึงพอใจจากการเรียนรูส่ิงแปลกใหมแตละครั้งที่เรียน สามารถทําส่ิง      
ตาง ๆ ไดมากขึ้น มีแรงยั่วยุและทาทายใหแสวงหาความรูตอ ๆ ไป
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ความพรอม (Readiness) หมายถึง ความสามารถในการเรียนทั้งนี้ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะ 
ทางการเรียนและสติปญญา ผูเรียนจะเรียนไดดีเมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียน หากขาด          
ความพรอม ผูเรียนจะเกิดความทอแทและขาดความสนใจ

2. สถานการณ (Situation) หมายถึง ส่ิงของ บุคคล หรือสภาพแวดลอมรอบตัว         
นักเรียน ซ่ึงครูจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณจริงหรือ          
สถานการณจําลอง เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาตนเรียนแลวนําภาษาไปใชในสถานการณเชนนั้น
ไดจริง การสรางสถานการณขึ้นนี้บังคับใหผูเรียนตองเรียน

3. ตัวครู ครูเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน
คลอสเมีย (Klausmier) (อางถึงใน อรพินทร  ชูชม, 2533)  กลาววา คุณลักษณะของ

ผูเรียนเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดในการอธิบายถึงประสิทธิผลทางการเรียน Klausmier เห็นวาองค
ประกอบ          ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนนั้นประกอบดวย

1) ความพรอมทางสมองที่เกี่ยวกับความสามารถทางสติปญญาและความสามารถ 
ทางดานความรู ความคิด รวมทั้งพื้นฐานความรูเดิม

2) ความพรอมทางกายภาพที่เกี่ยวกับความสามารถทางดานทักษะ รวมทั้งสุขภาพ
3) คุณลักษณะทางจิตใจที่รวมความสนใจ เจตคติ คานิยม และบุคลิกภาพ
4) เพศ
5) อายุ
6) ภูมิหลังทางครอบครัว และสังคม
จาโคโบวิส (Jakobovits) (อางถึงใน ทัศนีย  จระมาศ, 2536) ไดศึกษาเกี่ยวกับ        

องคประกอบในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองโดยกลาววา องคประกอบ        
ที่จะทําใหการเรียนการสอนภาษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้นมี 3 ประการดวยกันคือ

1) องคประกอบทางดานการสอน (Instruction Factors)
2) องคประกอบทางดานตัวผูเรียน (Learner Factors)
3) องคประกอบสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors)

1. องคประกอบทางดานการสอน แบงออกเปน 4 องคประกอบคือ
1.1 ความรูและความสามารถในดานการสอนของครู  ซ่ึงไดแก  ความรู                

ความสามารถ ของครูในดานภาษาศาสตรในภาษาที่สอน ความรูในดานวัฒนธรรมในภาษาที่สอน 
การรูจักใชภาษาทาทางประกอบการสอน วิธีการเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับบทเรียน รูวิธีใชส่ิงชวย
สอนสามารถเขาใจและตอบสนองตอองคประกอบของผูเรียนตอไปนี้ไดดีคือ ความถนัดของ          
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ผูเรียน และความสนใจของผูเรียน เขาใจขอมูลยอนกลับของผูเรียน เชน ดูจากสีหนา คําพูดของ        
ผูเรียน และเขาใจในสมรรถนะของผูเรียนวาสามารถเขาใจการสอนของครูไดมากนอยเพียงใด

1.2 เวลาที่ใชในการเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เวลาที่ใชสอนใน      
หองเรียน หมายถึง เวลาที่ใชในการศึกษาตลอดหลักสูตร และเวลาที่เรียนที่แทจริงในหองเรียน 
สวนเวลาเรียนนอกหองเรียน หมายถึง การที่ผูเรียนไดมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน 
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ องคประกอบดังกลาวมีผลตอการเรียนการสอนมากเพราะถาผูเรียนมีเวลา         
ในหองเรียนมากการเรียนรูยอมเกิดขึ้นไดมาก และยิ่งถาผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษานอกหองเรียน 
การเรียนภาษาก็ไดผล

1.3 ประสิทธิภาพในการถายโยงการเรียนรู การเรียนรูภาษาแมกับการเรียนรู     
ภาษาใหม หรือภาษาที่สองสามารถถายโอนกันไดมากนอยเพียงใด ภาษาแมกับภาษาที่สอง        
แตกตางกันมากนอยเพียงใด ระดับการสอนและขอบเขตในการสอนมีอุปสรรคตอการถายโอน
มากนอยเพียงใด สภาพแวดลอมทางการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเขาใจและสื่อสารกับผูสอนได
มากนอยเพียงใด

1.4 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน สําหรับวิธีการวัดผลและ        
ประเมินผล ซ่ึงมีหลายรูปแบบนั้นสอดคลองกับระดับความสามารถ ธรรมชาติของผูเรียน ตัวแปร
เกี่ยวกับภาษาถิ่นของผูเรียน และเรื่องที่สอนมากนอยเพียงใด

2. องคประกอบเกี่ยวกับตัวผูเรียน แบงออกเปน 5 องคประกอบ คือ
2.1 ความสามารถของผูเรียนที่จะเขาใจการสอน ซ่ึงขึ้นอยูกับสติปญญาและความ

สามารถดานภาษาของผูเรียน (Verbal Ability)
2.2 ความถนัดทางดานภาษาของผูเรียน และองคประกอบอื่นที่มีสวนรวมกับความ

ถนัด
2.3 ความพยายามของผูเรียน การที่ผูเรียนจะเกิดความมานะพยายามที่จะเรียน

ภาษาตางประเทศนั้นขึ้นอยูกับความตองการผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการเรียน เจตคติของผูเรียน    
ตอครูผูสอน ความสนใจภาษาตางประเทศที่เรียน ความรูสึกตอวัฒนธรรมของเจาของภาษา         
ตางประเทศที่เรียน และความรูสึกเปนปรปกษ (Anomie) ตอวัฒนธรรม และการแกปญหา            
ดานวัฒนธรรมของภาษาเดิม

2.4 ยุทธวิธีหรือวิธีในการเรียนภาษาของผูเรียน การเรียนภาษาใหมจะไดผล ถา      
ผูเรียนมีความสามารถที่จะกลืนกลาย (Assimilate) ความรูจากภาษาใหมเขากับภาษาของตนไดดี 
สามารถถายโยงสิ่งที่รูใหม และสิ่งที่เรียนรูแลวเขาดวยกัน เขาใจโครงสรางของภาษาใหม และ        
มีเจตคติที่ดีตอภาษาที่เรียนใหม
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2.5 ผลที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง หมายถึง  
การที่ผูเรียนภาษาใหมแลวภาษาใหมใหความรูซ่ึงมีผลตอสติปญญาและความรูของผูเรียน หรือ       
มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางออมหรือไม และภาษาใหมที่เรียนมีผลตอ       
บุคลิกภาพ (Personality) ของผูเรียนมากนอยพียงใด

3. องคประกอบดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก
3.1 ความยึดมั่นในภาษาของตน
3.2 องคประกอบของภาษาศาสตร
3.3 ภาวะของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของผูเรียน

การที่ผู เรียนมีความยึดมั่นในภาษาของตนมากเกินไป โดยไมยอมรับภาษาใหม          
การเรียนก็ไมไดผล (อัจฉรา  สุขกระโทก 2543) นอกจากนี้ผูเรียนภาษาตางประเทศจะตองมีความ
เขาใจในขอแตกตางของภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแมวามีขอแตกตางกับภาษาที่สองมากนอยเพียงใด 
เชน ในดานการออกเสียง เสียง การเรียงคํา เปนตน นอกจากนี้ส่ิงที่ผูเรียนจะตองพบขณะที่เรียน
ภาษาตางประเทศก็คือ วัฒนธรรมของผูเรียนเองกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา ถาวัฒนธรรมมี
ความคลายคลึงกันมากเทาใด การเรียนภาษาตางประเทศก็ไดผลมากเพียงนั้น

วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน  (Cooperative  Learning)
วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน (Cooperative Learning) คือ วิถีทางที่เด็กซึ่งมี

ความสามารถในการเรียนตางกันมาทํางานรวมกัน โดยครูเปนผูแบงงานใหทํา (ประนอม  สุรัสวดี 
2537) เปนรูปแบบการสอนที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญาและสังคม เพราะมนุษยเปน
สัตวสังคมยอมตองมีความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกับผูอ่ืน และสามารถพัฒนาไดโดยใช
เทคนิคการรวมมือกันเรียน นอกจากนี้เทคนิคดังกลาวยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาใหเกิด
การเรียนรูจนถึงขีดความสามารถสูงสุดไดโดยมีเพื่อนวัยเดียวกัน กลุมเดียวกันคอยแนะนําและ 
ชวยเหลือ

ความเปนมา การเรียนการสอนธรรมดาในชั้นเรียนที่ผานมานั้น  ครูจะเปนผูบอกหรือ
บรรยาย  แลวอาจใหนักเรียนตอบคําถามทั้งหองหรือตอบทีละคนเมื่อครูเรียก  ถาคนใดตอบถูก           
ก็จะไดรับคําชมเชย  เด็กคนนั้นก็จะดีใจ  สวนเด็กที่ไมมีโอกาสตอบ  หรือตอบไมถูกก็จะมีความรู
สึกที่แตกตางออกไป  บางก็เสียใจ  หรือผิดหวังที่ไมมีโอกาสตอบ  เด็ก ๆ จึงมักจะเฉยเสียเพราะ
เชื่อวาอยางไรก็สูเด็กเกงไมได  หลังจากนั้นครูก็จะใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  ซ่ึงบางคนก็อาจจะทํา
ที่หองหรือกลับไปทําเปนการบาน ถาใครไมเขาใจใหถามครู การถามกันเองหรือการพูดคุยใน     
หองเรียนเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาของครู นักเรียนจะพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51

ภายในหองเรียน  เพื่อจะไดไมตองนํากลับไปทําเปนการบาน  ดังนั้นงานที่ตองใชความคิด  คนควา  
จึงเปนงานที่นาเบื่อหนายสําหรับนักเรียน  โดยเฉพาะงานที่ตองใชเวลามาก ๆ

ความหมาย วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน (Cooperative Learning) เปน                 
กระบวนการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันระหวาง  ทักษะการอยูรวมกันในสังคม  (Social  Skill)  
และทักษะในดานเนื้อหาวิชาตาง ๆ ใชในการเสริมการเรียนการสอนใหดีขึ้น  โดยครูจะเปนผูริเร่ิม
ฝกใหนักเรียนไดใช ตองใชความรูในการฝกใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถตางกัน ทํางาน  
รวมกันไดเปนกลุม  (Mixed  Ability  Group)  โดยมีจุดมุงหมายในการชวยเหลือกันภายในกลุม      
ผูที่เรียนเกงกวาตองชวยเหลือผูที่เรียนออนกวาและตองยอมรับซึ่งกันและกันเสมอ ความสําเร็จของ
กลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน (Cooperative  
Learning)  เปนที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา  และประเทศในแถบอาเซียน  เชน  สิงคโปร  มาเลเซีย  
บรูไน  เปนตน (ธนาลัย  ตปนีย 2535)

จุดมุงหมาย
1. เปนการชวยเหลือสมาชิกภายในกลุมไดเรียนรูความคิดรวบยอดและยุทธศาสตร

การแกปญหา
2.  นักเรียนในกลุมที่แตกตางกันไดเรียนรูจากเพื่อนคนอื่น ๆ  เชน

2.1  การถาม  ตอบ
2.2  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
2.3  การทําผิดถือเปนเรื่องปกติ  ไมเปนไร
2.4  รับรูและฟงความคิดเห็นของคนอื่น
2.5  วิจารณและใหคําเสนอแนะในเชิงสรางสรรค
2.6  เขียนในสิ่งที่คนพบแบบยอ

3.  นักเรียนไดประโยชนจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน
4.  มีหลักเกณฑในการใหรางวัลแกกลุมที่ปฏิบัติงาน

วิวัฒนาการของวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนไมใชแนวความคิดใหม  เพราะการรวมมือกันมีมาตั้งแต

เร่ิมมีมนุษยเกิดขึ้นในโลก  การรวมมือกันในการทํางานเปนสิ่งสําคัญตอการอยูรอดของเผาพันธ
มนุษย ในสหรัฐอเมริกามีการนําเอาการเรียนแบบรวมมือกันมาใชในปลายศตวรรษที่ 19   
ประมาณป  1870  (Johnson  and  others  1984  :  13)  ฟรานซิส  ปารคเกอร  (Francis  Parker)  ซ่ึง
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เปนผูคิดริเร่ิมเสนอรูปแบบปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ  (progressivism)  (กิติมา  ปรีดีดิลก  
2521 : 77 - 9)  เปนผูที่สนับสนุนและศึกษาถึงรูปแบบการใชการเรียนแบบรวมมือกัน  ดังนั้น        
การเรียนแบบรวมมือกันจึงมีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ  ที่ใชการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนมากกวาการพัฒนาความเปนเลิศทางสติปญญาของผูเรียน  ใหผูเรียน
เขาใจและตระหนักในตนเอง  (self  -  realization)  ผูเรียนควรมีสวนรวมในการจัดทิศทางการ
พัฒนาตนเอง  ผูเรียนจะตองรูวาตนมีความสนใจอยางไร  มีปญหาอะไร  ดวยแนวความคิดนี้           
จึงทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเปนจุดศูนยกลาง  (child  centered  approach)  การจัด
การเรียนการสอนที่กําเนิดจากหลักเกณฑนี้เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  ไดแก  การเรียนแบบแก
ปญหา  (problem  solving)  การเรียนแบบโครงการ  (project  method)  การเรียนดวยการปฏิบัติ  
(learning by  doing)

ในป  1930   จอหน  ดิวอ้ี  (John  Dewey)   ซ่ึงเปนผูที่ทําใหปรัชญาการศึกษาแบบ
พิพัฒนาการไดรับความนิยมแพรหลายจนถึงปจจุบัน  ไดนําแนวความคิดจากปรัชญาการศึกษา
แบบพิพัฒนาการมาผนวกกับแนวความคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  
เปนปรัชญาการศึกษาแบบปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism)  เปนแนวความคิดที่พยายามจะ      
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคม  สรางสังคมใหมโดยใชการศึกษาเปน
เครื่องมือเตรียมบุคคลเพื่อรับภาวะผันผวนทางสังคมในอนาคต  และเห็นดวยกับหลักการ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง  (กิติมา  ปรีดีดิลก  2521  :  80 – 81)  ในชวงนี้  จอหน  ดิวอ้ี  ไดนํา     
การเรียนแบบรวมมือกันเขามาใชเปนสวนหนึ่งในการสอนแบบโครงการ  (project  method)  ที่เขา
คิดขึ้น  (John  and  others  1984  :  14)

ในป  1940  มอรตัน  ดอยช  (Morton  Drutsch)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการรวมมือกันเรียน
ตามแนวทฤษฎีของ  เคิรท  เลวิน  (Kurt  Lewin)  ที่วา  ประเภทของการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่ไดจัด
โครงสรางของแตละบุคคลจะกําหนดวิธีการปฏิสัมพันธของเรากับบุคคลอื่นซึ่งจะกอผลลัพธ        
ที่แตกตางกันออกไป  การจัดโครงสรางการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางบวกในแตละบุคคล           
คุณลักษณะรูปแบบปฏิสัมพันธที่ไดรับการสงเสริมโดยการใหความชวยเหลือ  การสนับสนุน       
จะเกิดขึ้น  ซ่ึงจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกวา  มีสุขภาพจิตและความเปนอยูที่ดีกวา  (ชาญชัย  
อาจิณสมาจาร  2533 :  20)

ตอมาไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของการเรียนแบบรวมมือกันเรียน  
และมีการนํารูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ตั้งแตระดับ          
ประถมศึกษา  จนถึงระดับอุดมศึกษากันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และประเทศ
อ่ืน ๆ  (Johnson  and  others  1984  :  81 – 83)  นักการศึกษาที่ไดทําการศึกษาคนควา  พัฒนา       
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รูปแบบการเรียนการรวมมือกันเรียนที่สําคัญ  ไดแก  เดวิด  เดฟวรีส  (David  Devries)                  
เคธ  เอ็ดเวิรดส  (Keith  Edwards)  โรเบิรด  สเลวิน  (Robert  Slavin)  เอลเลียท  อรอนสัน  (Elliot  
Aronson)   ราเคิล  ลาซาโรวิทซ  (Rachoel  Lazarowitz)  สเปนเซอร  เคแกน  (Spenser  Kagan)                        
อีจิล  เจอรเทเกอร  (Ejil  Hjertaker)  เดวิท  จอหนสัน  (David  Johnson)  (Johnson  and  others  
1984  :  14  ;  Pepitone  1987  :  8)

การจัดการเรียนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน เปนการเนนใหครูจัดให      

นักเรียนไดเรียนเปนกลุม เพื่อฝกทักษะทางภาษา แคล็คและเอ็มซ่ี (Clack and Eamsey อางถึงใน 
กุหลาบ อินทะวงษ, 2538) ไดกลาววา การเรียนภาษาเปนกลุมจะชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู     
ที่มีชีวิตชีวา ผูเรียนมีโอกาสนําเอาศักยภาพหรือความสามารถของตนที่มีอยูออกมาใชไดอยางเต็มที่ 
สอดคลองกับ Joyce และ Wiel (1986) ซ่ึงกลาวคลายคลึงกันวา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เปนเทคนิคที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานสติปญญาและดานสังคม สอดคลองกับ วารุณี อุนบุญ 
(2540)ไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนนการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิด
เปนรอยละ 88.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 และนักเรียนผานเกณฑความรอบรู       
คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด

วรนาถ  เถ่ือนคํา (2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน กับ        
การสอนตามปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนตามรูปแบบ
รวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน     
ตามปกติ ดังนั้น การเรียนแบบรวมมือกันเรียนเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียน
ทํางานรวมกันในกลุมยอยที่ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนแตกตางกัน                     
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมกันแบบธรรมดา แตเปนการ         
รวมกลุมที่มีโครงสรางชัดเจน การเรียนแบบรวมมือกันเรียนไดรับความสนใจนํามาประยุกตใช      
ในการศึกษาตั้งแตคริสตศักราช 1970 โดยมีความเชื่อวาวิธีการเรียนรูนี้จะชวยพัฒนาและแกปญหา      
หลาย ๆ ดานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียน ความสัมพันธภายในกลุม การยอมรับความออนดอยทางวิชาการของเพื่อนและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self- Esteem) นักเรียนจะใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียน เพื่อให
สมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงค ซ่ึงหัวใจของการเรียนรูแบบรวมมือกันมี 3 ประการคือ
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1. รางวัลของกลุม (Team Reward) หมายถึงผลของกลุมที่ผูรวมกลุมทุกคนจะตองรับ
ผิดชอบและมีโอกาสเทากันในการประสบความสําเร็จ โดยกลุมอาจจะไดรับรางวัลเปน
ประกาศนียบัตรหรือใบประกาศเกียรติคุณเมื่อบรรลุถึงเกณฑที่กําหนด

2. ความรับผิดชอบตอผลงานของนักเรียนแตละคน (Individual Accountability)  
หมายถึงผลการทํางานของแตละคนเพื่อทําใหกลุมมีผลงานโดยรวมถึงเกณฑที่กําหนด นักเรียน
รวมกลุมจึงตองมีภาระกิจในการชวยใหผูรวมกลุมแตละคนพัฒนาผลการเรียนของตนและพรอม
ตลอดเวลาสําหรับการทดสอบ

3. การมีโอกาสประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal Opportunities for Success)
หมายถึงนักเรียนทุกคนไมวาจะเปนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับใด สามารถสรางผลงาน 
ใหแกกลุมดวยการยกระดับผลการเรียนของตน จากผลการเรียนในระดับเดิมของตนได ซ่ึงจากการ
วิจัยหลายวิธี สลาวิน (Slavin : 1983) ชี้ใหเห็นวาการใหรางวัล (reward) แกนักเรียนที่สามารถยก
ระดับการเรียนของตนเองจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไดมากกวาการใหรางวัลเมื่อเรียนชนะผูอ่ืน

แนวคิดและความสําคัญของวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน (Cooperative Learning) เปนยุทธวิธีในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยท่ัวไปจะจัดกลุม
ละ 4 – 5 คน แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา 
คละอยูในกลุมเดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือกัน
ในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมและชวยกันคิด แลกเปลี่ยนความรูจนทําใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอจะทําให       
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนได นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยังมีนักการศึกษาอีก      
หลายคนไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนและใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนดังนี้

สลาวิน (Slavin 1983 : 20 – 21) เชื่อวาการเรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความภูมิใจตนเอง กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนาสติปญญาของตนเองอยางเต็มที่ 
พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดีงามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2
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ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

การเรียนแบบ ความภาคภูมิใจ
                 รวมมือกันเรียน              ในตนเองเพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดีขึ้น

แผนภูมิที่ 2   การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนทําใหภาคภูมิใจในตนเอง

สลาวิน (Slavin 1987 : 8) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียน คือการสอนรูปแบบ
หนึ่ง ซ่ึงนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ตามปกติกลุมละ 4 คน และการจัดกลุมตองคํานึงถึง 
ความสามารถของนักเรียน เชน นักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน 
และความสามารถต่ํา 1 คน  โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันทํางาน รับผิดชอบและชวยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียนซ่ึงกันและกัน

อาทซทและนิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448 – 449) ไดกลาวถึงการสอนแบบ
ใหนักเรียนรวมมือกันเรียนวา เปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงสมาชิกในกลุม     
ทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือความ         
ลมเหลว ดังนั้นสมาชิกในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ครูผูสอน         
มีหนาที่คอยใหความชวยเหลือ ช้ีแนะขอมูลและจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถ      
ในการเรียนรูอยางเต็มที่

อาโจสและจอยเนอร (Ajose and Joyner 1990 : 198) กลาววาการสอนแบบให          
นักเรียนรวมมือกันเรียนเปนกระบวนการซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันมาอยูรวมกันเปน
กลุมเล็ก ๆ ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน การเรียนแบบรวมมือกันมีลักษณะที่สําคัญ 
ดังนี้

1. ใชการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยนักเรียนที่เรียนเกงตองชวยเหลือนักเรียน         
ที่เรียนออน
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2. ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
3. ใชทักษะทางสังคม
4. ใชทักษะกระบวนการกลุม
5. ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย

ยุทธวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันมีหลายรูปแบบ จากผลการวิจัยพบวาวิธีการเรียนรู
แบบรวมมือกันเรียน จะมีประสิทธิภาพสูงสุดตองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้

1. มีการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
2. สมาชิกทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
3. ทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะประสบผลสําเร็จ
เปาหมายกลุมคือ การเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมที่แมจะมีความแตกตางกันจะรวมกัน 

ปฏิบัติงานชวยเหลือกันและกัน และทุกคนไดรับความดีความชอบเทาเทียมกัน สมาชิกทุกคนมี
สวนรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ กลาวคือสมาชิกกลุมแตละคนจะมีสวนรับผิดชอบในการเรียนรูที่
ไดรับมอบหมาย สมาชิกมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะประสบผลสําเร็จถาทุกคนพยายาม เขาจะไดรับ 
รางวัลโดยเฉพาะเมื่อทําคะแนนไดสูงกวาเดิม และคะแนนกลุมก็จะพัฒนาขึ้นดวย

ดังนั้นจึงกลาวไดวาการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนหมายถึง วิธีการเรียน      
ที่จัดใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอยโดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
ชวยทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมายรวมกันสมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทํางานอยางเต็มความสามารถมีการคิดรวมกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี      
ตอกันและรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ

ลักษณะและองคประกอบพื้นฐานของวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกัน  เปนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย  

ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถในการเรียนแตกตางกัน  สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน  ชวยกันกําหนดวิธีการ  เอกสาร  ส่ือ  มีการประเมินเปนระบบ  มีการชวยเหลือซ่ึง
กันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  (Johnson  and  others  1984  :  2)  องคประกอบที่สําคัญของ
การเรียนแบบรวมมือกัน  ที่จะทําใหการจัดการเรียนประสบผลสําเร็จมีอยู  5  ประการ  (Johnson  
and  others  1984  :  7 – 8)

1. ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก  (positive  interdependent)  คือ  การพึ่งพา
อาศัยกันของสมาชิกในกลุมในการทํางานที่มีเปาหมายรวมกัน  มีการทํางานรวมกัน  โดยที่สมาชิก
ในกลุมทุกคนตองมีสวนรวมในการทํางานนั้น ๆ มีการแบงปนวัสดุ  อุปกรณในการทํางาน  ทุกคน
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มีบทบาทและประสบความสําเร็จรวมกัน  สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนเองจะประสบความ
สําเร็จได  ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จดวย

2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดระหวางสมาชิกในกลุม  (face  -  to  -  face  
interaction)  ไดแก  การที่สมาชิกตองใหความสนใจ  เอาใจใส  รับฟง  และเสนอความคิดเห็นตอ
กลุม

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล  ที่จะชวยใหกลุมมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน
การทํางาน  (Individual  Accountability)  ซ่ึงสัมฤทธิ์ผลของกลุมก็ขึ้นอยูกับสัมฤทธิ์ผลของสมาชิก
แตละคน  และอาจประเมินไดจากผลการทดสอบของสมาชิก  การสุมเลือกสมาชิกในกลุมเปนตัว
แทนรายงานผลงานของกลุม

4. การใชทักษะระหวางบุคคล  และทักษะการทํางานเปนกลุมหรือทักษะทางสังคม  
(Interpersonal  and  small  group  skill)  เปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานของกลุมประสบ
ความสําเร็จ  นักเรียนควรไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะนี้เสียกอน

5. กระบวนการกลุม  (group  processes)  หรือกระบวนการทํางานเปนกลุมที่มี           
ขั้นตอนในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมที่วางไว

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 23 – 24 อางถึงใน ชีวพร           
ตปนียากร 2538 : 10 – 11) ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนไวดังนี้

1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
โดยมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกัน มีการแบงปนอุปกรณระหวางสมาชิกของกลุม

2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน

3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองและตองานที่ไดรับมอบหมาย 
กลาวคือ แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อการพัฒนางานของตนเอง ของเพื่อน และ     
ของกลุม

4. สมาชิกมีทักษะในการทํางานกลุมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ครูสอนทักษะการทํางาน
กลุมและประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน การจัดใหนักเรียนที่ขาดทักษะการทํางานกลุม          
มาทํางานกลุมรวมกัน จะทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จ

พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533 : 35 – 36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการสอน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและการสอนตามปกติไวดังนี้
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1. การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรวมกัน สนใจในการทํางานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการสอน     
ตามปกติสมาชิกกลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน

2. สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนํา        
ชมเชย เสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก ในการสอนตามปกตินั้นสมาชิกกลุมแตละคน           
ไมรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเสมอไป บางครั้งก็ใสช่ือของตัวเองโดยไมไดทํางาน

3. ในการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนนั้น สมาชิกมีความแตกตางกัน แตใน
การสอนแบบปกตินั้นสมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน

4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกัน
เรียน ในขณะที่ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบปกติ

5. สมาชิกกลุมในการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ชวยเหลือสนับสนุน        
ใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิก    
ทุกคนทํางานกลุม ในการสอนแบบปกตินั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบง
งานกันไปทําและเอาผลงานมารวมกัน

6. จุดมุงหมายของการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน คือการใหสมาชิกทุกคน 
ใชความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม        
ในการสอนแบบปกตินั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น

7. นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคม (Social Skills) ที่จําเปนตองใชในขณะทํางาน
กลุม แตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรับการสอนแบบปกติ

8. บทบาทของครูในการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ครูจะเปนผูให               
คําแนะนําชวยเหลือ สังเกตการทํางานของสมาชิกในกลุม ในขณะที่การสอนแบบปกติครูไมสนใจ
นักเรียนในขณะที่ทํางานกลุม

9. ในการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางาน
กลุม เพื่อใหกลุมดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนเปนกลุมแบบปกตินั้นครูไม
สนใจวิธีการในการดําเนินงานภายในกลุม ใหสมาชิกกลุมจัดการกันเอง

จากองคประกอบพื้นฐานของการเรียนแบบรวมมือกัน  แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางกลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนกับกลุมการเรียนแบบปกติอยางเดนชัด ดังตารางที่ 1  
(ชัชว   เถาวชาลี  และคณะ  2533  :  14)
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ตารางที่ 1  ความแตกตางระหวางกลุมการสอนแบบปกติกับกลุมการสอนแบบใหนักเรียน
                 รวมมือกันเรียน

กลุมการสอนแบบปกติ กลุมการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
1.  ไมมีการพึ่งพาอาศัยกัน 1.  มีการพึ่งพาอาศัยกัน
2.  ไมมีความรับผิดชอบในแตละบุคคล 2.  มีความรับผิดชอบในแตละบุคคล
3.  สมาชิกในกลุมไมมีความแตกตางกัน 3.  สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน
4.  มีผูนําเพียงคนเดียว 4.  ทุกคนมีโอกาสเปนผูนํา
5.  แตละบุคคลมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง 5.  ทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอกลุม
6.  เนนงานอยางเดียว 6.  เนนงานและเนนความชวยเหลือ
7.  ละเลยทักษะทางสังคม 7.  มีการสอนทักษะทางสังคม
8.  ครูเพิกเฉยตอการทํางานกลุม 8.  ครูสังเกตและมีสวนรวมในการทํางาน
9.  ทํางานไมเปนกระบวนการกลุม 9. ทํางานเปนกระบวนการกลุมอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทคนิคการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2543 : 40 – 42) ไดรวบรวมเทคนิควิธีการสอน

แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน เพื่อเปนแนวใหครูเลือกนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูตามความเหมาะสม ดังนี้

1. การเลาเรื่องรอบวง (Roundrobin) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุม     
เลาประสบการณ ความรู ส่ิงที่ตนกําลังศึกษาและสิ่งที่ตนประทับใจใหเพื่อนในกลุมฟงทีละคน 
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียน

2. มุมสนทนา (Corners) เปนการจัดนักเรียนเปนกลุมยอยเขาไปนั่งตามมุมหรือจุด    
ตาง ๆ ของหองเรียน ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบสําหรับโจทยปญหาตาง ๆ ที่ครู     
หยิบยกมาแลวใหสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งอธิบายเรื่องราวที่ตนไดศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง

3. คูตรวจสอบ (Pairs Check) เปนการแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 หรือ 6 คน 
ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน เมื่อไดรับโจทยปญหาหรือแบบฝกหัดจากครู นักเรียนคนหนึ่ง   
จะเปนคนแกโจทยหรือตอบปญหา อีกคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะวิธีการแกปญหา หลังจากที่ทํา
ขอ 1 เสร็จแลว นักเรียนคูนั้นจะสลับหนาที่ เมื่อทําครบทุกขอแลว แตละคูจะนําคําตอบมา          
แลกเปลี่ยนตรวจสอบกับคําตอบของผูอ่ืนในกลุม

4. เพื่อนคูคิด (Think – Pairs Share) ครูจะเปนผูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ แต          
กอนตอบผูเรียนจะตองคิดหาคําตอบของตนเองกอนแลวนําคําตอบของตนไปอภิปรายกับเพื่อน    
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อีกคนหนึ่งที่นั่งติดกับตน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุด จึงนําคําตอบนั้นมาเลา    
ใหเพื่อนในชั้นฟง

5. เพื่อนเรียน (Partners) นักเรียนจับคูชวยเหลือกันเรียนและทําความเขาใจเนื้อหา       
ที่เปนความคิดรวบยอดที่สําคัญ ในบางครั้งคูหนึ่งอาจจะไปขอคําแนะนําหรือคําอธิบายจากคูอ่ืน ๆ 
ที่คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดี เมื่อมีความเขาใจที่แจมชัดแลวก็นําไปถายทอด
ความรูใหนักเรียนคูอ่ืน ๆ

6. เทคนิคการประสานความรูหรือจิกซอว (Jigsaw) ครูมอบหมายใหสมาชิก               
แตละกลุมศึกษาเนื้อหาในบทเรียนหรือเอกสารที่กําหนดให โดยทุกกลุมศึกษาเหมือนกัน สมาชิก
แตละคนในกลุมจะถูกกําหนดใหศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกตางกัน นักเรียนที่ศึกษาหัวขอ      
เดียวกันจากทุกกลุมจะรวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ หลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว         
จะรวมกันคิดหาวิธีอธิบายใหเพื่อนนักเรียน ในกลุมประจําของตนฟง และจะกลับมาที่กลุมประจํา
ของตน สมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเรื่องตน ๆ หรือโจทยขอแรก ๆ จะเลาใหสมาชิกในกลุม
ของตนฟงกอน ทําเชนนี้จนครบขอสุดทายสมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่งจะสรุปเนื้อหาของ      
สมาชิกคนในกลุมเขาดวยกัน และครูควรทดสอบความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทาย        
ของการเรียนและใหรางวัล

7. กลุมรวมมือ (Co – op Co – op) เปนการแบงนักเรียนในหองเปนกลุมยอย            
แตละกลุมยอยรวมกันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยสมาชิกแตละคนจะแบงหนาที่รับผิดชอบ         
หลังจากที่สมาชิกแตละคนทํางานที่ตนไดรับมอบหมายเสร็จ ก็จะนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม 
แลวจึงนําผลงานนั้นเสนอตอช้ันเรียน ซ่ึงความสําเร็จของกลุมคือ ความสําเร็จของสมาชิกทุกคน

8. กลุมการแขงขัน (Team – Games – Tournament) เปนการแบงกลุมนักเรียน         
ออกเปนกลุม 3 กลุม แตละกลุมมีความรู เพศ และความสามารถคละกัน กลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2  
เปนกลุมแขงขัน มีจํานวนสมาชิกในกลุมเทากัน กลุมที่ 3 เปนกลุมเชี่ยวชาญ เมื่อเร่ิมเรียนทุกกลุม 
จะศึกษาเนื้อหาที่ไดรับมอบหมายจนแตกฉาน หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนในกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 
ชวยกันตั้งคําถามโดยไมจําเปนตองเขียนคําตอบ แลวนําไปมอบใหผูประสานงานของกลุมที่ 3      
ในขณะเดียวกันสมาชิกกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ก็จะติวขอคําถามใหสมาชิกในกลุมของตน เมื่อครบ
กําหนดเวลา ผูประสานงานกลุมที่ 3 จะเรียก ผูแทนจากกลุมที่1 และ กลุมที่ 2 สลับกันออกมาจับ
ฉลากคําถาม แลวตอบคําถาม โดยกลุมที่ 3 เปนกลุมเฉลย ถาตอบถูกจะไดขอละ 1 คะแนน และ 
เมื่อส้ินสุดการแขงขัน ใหรวมคะแนน กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับคําชมเชย กลุมที่ได      
คะแนนต่ําจะไดรับการใหกําลังใจ ครูจะสรุปผลการทํากิจกรรม ส่ิงที่ไดเรียนรู ขอเสนอแนะ และ
อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ
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9. รวมกันคิด (Numbered Heads Together) เร่ิมจากครูถามคําถามแลวใหนักเรียน    
ในกลุมยอยชวยกันคิดหาคําตอบ หลังจากนั้นครูจึงเรียกใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใด       
กลุมหนึ่งตอบคําถาม

สรุปไดวา ผูวิจัยไดเลือกเทคนิคแบบกลุมรวมมือ (Co-op Co-op) โดยมีการจัดการเรียน
การสอนโดยแบงนักเรียนในหองเปนกลุมยอย แตละกลุมยอยรวมกันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
สมาชิกแตละคนจะแบงหนาที่รับผิดชอบหลังจากที่สมาชิกแตละคนทํางานที่ตนไดรับมอบหมาย
เสร็จ แลวนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม แลวจึงนําผลงานนั้นเสนอตอช้ันเรียน ซ่ึงความสําเร็จ
ของกลุมคือความสําเร็จของสมาชิกทุกคน

ขั้นตอนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
เปรมจิตต  ขจรภัยลารเชน (2536 : 8 – 9) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนการสอนโดยใช     

การเรียนแบบรวมมือกันโดยทั่วไปไวดังนี้
1. ขั้นเตรียม  มีดังนี้

ครูสอนทักษะในการเรียนแบบรวมมือกันเรียน จัดกลุมนักเรียน บอกวัตถุประสงค 
ของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน

2. ขั้นสอน
ครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีสอนที่เหมาะสมแลวใหงาน

3. ขั้นทํางานกลุม
นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย แตละคนมีบทบาทหนาที่ของตน ชวยกันแก

ปญหาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูคําเฉลยหรือรอ     
คําเฉลยจากครูผูสอน

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
4.1 ตรวจผลงาน ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อในผลงานที่สง ครูอาจ

ประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมาแลวถามสมาชิกคนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น และ
ถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบของเขาที่ไดจากการ
เรียนรูรวมกันภายในกลุม

4.2 ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน และเมื่อครูตรวจ
ผลการสอบแลวจะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบ และถือวาเปนคะแนนของ       
นักเรียนแตละคนในกลุมดวย

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม
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ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม โดยอภิปราย
ถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการทํางานของนักเรียนรวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของกลุม
ดวย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของตนเองทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม

รูปแบบของการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
มีการศึกษาพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของการเรียนแบบรวมมือกันและนักการศึกษา          

ไดทําการทดลอง  จึงเกิดการจัดการเรียนแบบรวมมือกันรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปแบบโดยทั่วไป
สามารถดัดแปลงนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ เนื้อหาวิชา กับรูปแบบที่สรางขึ้น
เพื่อใชเฉพาะวิชานั้น ๆ รูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเทาที่คนควาพบมี  ดังนี้

1. เทคนิครูปแบบจัดเกมแขงขัน  (Team – Game – Tournament  หรือ  TGT)  เปน 
การเรียนที่แบงนักเรียนเปนกลุม  4 – 5  คน  ใหสมาชิกในกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มี                
ผลการเรียน  เพศ  และเชื้อชาติตาง ๆ กัน  ภารกิจของกลุม  คือ  ภายหลังที่ครูสอนบทเรียน             
แตละบท  กลุมจะตองเตรียมสมาชิกแตละคนใหพรอมสําหรับการแขงขันตอบคําถามในวันตอไป  
โดยมีการชวยสอนและถามกันในกลุมตามเนื้อหาในเอกสารที่ครูแจกให  โดยปกติจะมีการแขงขัน
สัปดาหละครั้ง  ประกอบดวยคําถามสั้น ๆ เกี่ยวกับบทเรียนที่สอนและเอกสารที่ครูแจกให           
การตอบใชเวลาครั้งละประมาณ  40  นาที  ในการแขงขันครูจัดนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ
เดียวกันแขงขันกัน โดยจัดใหนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 คนแรกในการแขงขันครั้งกอน            
ไดแขงขันกัน  และคนที่ไดคะแนนรองลงไปแขงกันชุดละ  3  คน  ตามลําดับ  คะแนนที่สมาชิก      
ทําไดจะนํามารวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่อเสร็จการแขงขันในแตละครั้ง ครูจะออกจุลสาร
ประจําหองประกาศชมเชยผูที่ไดคะแนนสูงสุด  และกลุมที่ทําคะแนนไดสูงสุด  (Slavin  1980  :  
319 - 320)

2. เทคนิคการอาศัยผลสัมฤทธิ์ของทีม  (Student  Team  -  Achievement  Division  
หรือ  STAD)  เปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5  คน  ใหมีคุณสมบัติเชนเดียว
กับกลุม  TGT  แตกลุม  STAD  จะไมมีการเลนเกมแขงขันกัน  เมื่อสมาชิกในกลุม  STAD  ชวยกัน
ทบทวนบทเรียนพรอมแลว  ครูจะใหทําแบบทดสอบประมาณ  15 – 20  นาที  คะแนนที่ไดจาก 
การทดสอบจะแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม  โดยใชระบบที่เรียกวา  “กลุมสัมฤทธิ์”  (team  
achievement  division)  ผูที่ทําแบบทดสอบในครั้งกอนไดดีที่สุด  6  คนแรก  จะถูกนําคะแนนของ
คร้ังใหมมาเปรียบเทียบกัน  (เรียกกลุมที่นําคะแนนมาเปรียบเทียบกันวา  “กลุมสัมฤทธิ์”)  ผูที่ทํา
คะแนนครั้งใหมสูงสุดจะไดคะแนน  8  คะแนน  ผูที่ทําคะแนนรองลงไปในกลุมสัมฤทธิ์เดียวกัน
จะได  6  คะแนน  ลดหล่ันกันไปตามลําดับ  จะมีการเปรียบเทียบคะแนนของกลุมสัมฤทธิ์กลุมละ  
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6 คน ตามคะแนนที่ไดในครั้งกอนเรื่อยลงไปจนหมดทุกคน  นักเรียนในแตละกลุมสัมฤทธิ์            
มีโอกาสไดคะแนนตั้งแต  1 – 6  เทากันทุกกลุม  คะแนนที่แปลงไดจะไปรวมกับคะแนนของเพื่อน
ในกลุม  STAD  ของตนเปนคะแนนรวม  วงจรกิจกรรมในกลุม  ไดแก  การบรรยาย  การอภิปราย
ในชั้นเรียน  40  นาที  การทบทวนบทเรียน  40  นาที  (โดยใหเพื่อนชวยสอนกันในกลุม)  และการ
ทําแบบทดสอบ  15 – 20  นาที  วงจรนี้จะใชสัปดาหละ  2  ครั้ง  (Slavin  1980  :  320)

3. เทคนิคการประสานความรู  (Jigsaw)  นักเรียนจะถูกแบงเปนกลุมยอยเชนเดียวกับ
เทคนิค  TGT  และ  STAD  นักเรียนทุกกลุมจะมอบหมายใหทํากิจกรรมเดียวกัน  ครูแบงเนื้อหา
ของเรื่องออกเปนหัวขอยอยเทากับจํานวนสมาชิก  และชวยใหนักเรียนแตละกลุมคนควา  สมาชิก
ตางกลุมที่ไดรับมอบหมายใหคนควาในหัวขอเดียวกัน…จะศึกษาบทเรียนในหัวขอนั้นรวมกัน       
จากนั้นก็กลับเขากลุมของตนเองเพื่ออธิบายหัวขอของตนใหกลุมฟง  รับรูเนื้อหาทุกหัวขอ  แลวครู
จะใหทําแบบทดสอบในบทเรียน  เทคนิคนี้ตางจากเทคนิค  TGT  และ  STAD  ตรงการใหคะแนน
รายบุคคล

และจากเทคนิคการประสานความรู  สลาวิน (Slavin) ไดพัฒนาเปนเทคนิคการ
ประสานความรูใหม  เรียกวา  Jigsaw  II.  ใหนักเรียนคนควาบทเรียนทั้งบทเชนเดียวกันและใหทํา
ความเขาใจในหัวขอตาง ๆ สมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทําความเขาใจเปนพิเศษกับ             
บทเรียนในหัวขอเดียวกันจะศึกษาหัวขอรวมกัน  จากนั้นกลับไปอธิบายใหเพื่อนรวมกลุมฟง  และ
ทุกคนจะทําแบบทดสอบ…คะแนนที่ไดจะแปลงเปนคะแนนของกลุมเชนเดียวกับเทคนิค STAD
(Slavin 1980 : 320)

4. เทคนิคการสอนแบบกลุมยอย  (Small – Group  Teaching)  เปนการเรียนโดยใหนัก
เรียนชวยกันตั้งคําถาม  อภิปรายในหองเรียน   และคนควาขอมูลที่ตองทํารวมกัน  ในการเรียนนัก
เรียนจะเลือกหัวขอที่ตนสนใจในบทเรียนแตละบท…และแบงกันเปนกลุม  2 – 6  คน                 
แตละกลุมจะแบงหัวขอของกลุมออกเปนหัวขอยอยใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบศึกษาและ
เตรียมอภิปรายเสนอตอเพื่อนรวมชั้นในนามของกลุม  เมื่อนําเสนอเสร็จ  เพื่อนและครูจะประเมิน
ผลงานของกลุม  (Slavin 1980 : 321)

5. เทคนิคของจอหนสัน  (Johnson,  Johnson  and  Scott  1987 : 207 - 216)  เปนการ
เรียนโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย  มอบหมายใหศึกษาบทเรียนรวมกันแลวทํางานสง    ช้ิน
หนึ่งในนามของกลุม  ครูจะชมเชยการทํางานของกลุม

6. เทคนิคของวีลเลอร  (Wheeler  and  Ryan  1973 : 402 - 407)  ใชกิจกรรม          
เชนเดียวกับเทคนิคของจอหนสัน  แตการใหรางวัลตางกัน  วีลเลอร  จะนําผลงานของแตละกลุม
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มาเปรียบเทียบกัน  กลุมที่ทํางานไดดีที่สุดจะไดรับรางวัล  ในขณะที่เทคนิคของจอหนสัน  ใชการ
ชมเชยทุกกลุมตามผลงานที่ทําได  โดยไมมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม

7. เทคนิคของวีเกิล  และคณะ  (Wiegel,  Weiser  and  Cook  1975 : 219 - 245)  เปน
เทคนิคที่ใชกิจกรรมของกลุมยอยหลายกิจกรรม…มีการใหคนควา…รวบรวมขอมูลอภิปราย            
ตีความขอมูลที่ไดทํารวมกันในกลุม  กลุมที่มีผลงานดีที่สุดจะไดรับรางวัล

8. เทคนิคของแฮมบลิน  และคณะ  (Hamblin  and  others  cited  by  Slavin  1980 : 
321)  ใชการใหรางวัลแบบกลุม  การไดรางวัลจะขึ้นอยูกับคะแนนของสมาชิก  3  คน ที่ไดคะแนน
ต่ําสุดในกลุม คะแนนของสมาชิก 3 คนที่ไดคะแนนสูงสุดในกลุมหรือคะแนนเฉลี่ยของกลุม        
นักเรียนจะตองทํากิจกรรมรวมกัน  เพื่อชวยกันทําคะแนนใหดีขึ้น

9. เทคนิคแบบทีมชวยเหลือปจเจกบุคคล  (Team  Assisted  Individualization หรือ  
TAI) เปนเทคนิคการเรียนที่มีการแบงกลุมนักเรียนเชนเดียวกับเทคนิค TGT เปนการออกแบบ  
การสอนเพื่อใชสอนในวิชาคณิตศาสตร จะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตรของ          
ผูเรียน เด็กแตละคนจะเริ่มบทเรียนไมเหมือนกัน แตทํางานรวมกันเปนทีม เด็กทุกคนจะไดรับ     
การสอนเปนรายบุคคลในกลุมที่มีความสามารถเทาเทียมกัน เสร็จแลวทุกคนกลับมานั่งรวมกลุม
ทํางาน…เด็กที่เรียนไดเร็วจะชวยเด็กออนในการทํางาน และชวยตรวจแบบฝกหัด เมื่อจบ         
หนวยการเรียนแตละหนวยครูจะทดสอบเด็กโดยใชแบบทดสอบที่แตกตางกัน แตละสัปดาห         
ครูจะนับจํานวนบทเรียนที่เด็กแตละกลุมทําไดสําเร็จ หากกลุมใดทําไดมากกวาเกณฑที่ครู  
กําหนดให กลุมนั้นจะไดรับรางวัล และจะเพิ่มคะแนนใหกับแบบฝกหัดที่ถูกทุกขอ กับแบบ       
ฝกหัดที่สําเร็จทุกขอเปนพิเศษ

10. เทคนิคการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน  (Co – 
operative  Integrated  Reading  and  Composition  :  CIRC)  เทคนิคนี้สรางขึ้นเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน  นักเรียนจะถูกแบงเปนกลุมยอยประมาณ  4 – 6  คน  สมาชิกในกลุมจะมาจากนัก
เรียนที่มีความสามารถในการอาน  การเขียน  เกง  ปานกลาง  ออน  ภายในกลุมยอยสมาชิกจะจับคู
กันทํากิจกรรมการเรียนตามลําดับ  คือ  การอานกับเพื่อน  การเขียนเกี่ยวกับโครงรางของเรื่องหรือ
การเขียนเกี่ยวกับเรื่องการอานออกเสียง การใหความหมายของคํา การเลาเรื่องใหม การสะกดคํา
นักเรียนแตละคูจะผลัดกันเปนผูตรวจสอบการทํากิจกรรมของคูตน และชวยสมาชิกในกลุม        
ของตนทํากิจกรรมใหสําเร็จ หลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว นักเรียนจะตองทําการทดสอบ
ความเขาใจในเรื่องที่อาน  คะแนนของนักเรียนแตละคนจะรวมเขาเปนคะแนนของกลุม  กลุมที่ทํา
คะแนนไดตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับการยกยองชมเชย  (Slavin, Madden  and  Stevens  1990 : 
22 - 26)
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การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
การรวมมือกัน (CIRC)

CIRC คือวิธีสอนแบบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือ เหมาะสําหรับการสอนทักษะ 
การอานและการเขียนของนักเรียนเกรด 2 – 6 (สลาวิน 1995) หลักสําคัญของ CIRC ในการอานคือ 
กิจกรรมการอานเพื่อความเขาใจมีการบูรณาการทางภาษา นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม นักเรียนได
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ สวนทักษะการเขียนมีการบูรณาการทาง      
การเขียนในเนื้อหา นักเรียนในกลุมจะทํางานรวมกันเปนทีม มีการอานรวมกัน ตรวจสอบความ 
เขาใจการสะกดการเขียน สําหรับการประเมินผลนักเรียนจะมีการสอบยอย คูตรวจสอบของทีม
พรอมแขงขัน นักเรียนที่ไดรับรางวัลข้ึนอยูกับคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกในทีม คุณลักษณะของ
เทคนิค CIRC ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมพื้นฐาน  (2) การสอนอานขอความ           
(3) การบูรณาการทางภาษาในทักษะการเขียน ทั้ง 3 กิจกรรมนักเรียนสามารถเรียนรูรวมกันเปนทีม 
และเรียนตามความสามารถ ตามความถนัดของแตละบุคคล

สลาวินและคณะ (Slavin Madden and Stevens 1990 : 22 – 26) อางถึงใน                    
ธนาลัย   ตปนีย (2535) ไดเสนอรูปแบบการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอาน 
และเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมกัน ประกอบดวยขั้นตอนการสอนดังนี้ (1) จัด      
นักเรียนเขากลุมตามความสามารถของนักเรียนโดยคละกันทั้งเกง ปานกลาง และออน กลุมละ
ประมาณ 4 – 6 คน (2) ครูกําหนดจุดประสงคการเรียนเพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม โดยครูเตรียม
วัสดุหรือส่ือที่จําเปนใหนักเรียน (3) กิจกรรมในการเรียน ครูทบทวนเนื้อหาเดิมแลวแนะนํา          
เนื้อหาใหม อธิบายวิธีเรียน เกณฑที่ทุกคนตองทําได รวมถึงการทําแบบทดสอบ (4) การทดสอบ
เมื่อการเรียนจบลงในแตละบทเรียน นักเรียนทุกคนจะไดรับการทดสอบคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบจะรวบรวมเปนคะแนนของกลุม (5) ขั้นประกาศผลคะแนนของแตละกลุม เปนขั้น          
การยอมรับกลุมโดยมอบรางวัล หรือใหคําชมเชย

เทคนิคการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (Co-
operative Integrated Reading and Composition : CIRC) เปนเทคนิคที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน โดยแบงนักเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 4 คน สมาชิกในกลุมมาจากนักเรียนที่มี      
ความสามารถในการอาน การเขียน เกง ปานกลาง ออน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เพื่อทําใหกิจกรรมสําเร็จ มีหลักการดังนี้

1.  การจัดนักเรียนเขากลุม  มีขั้นตอน  ดังนี้
1.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมตามความสามารถในการเรียนของนักเรียน ที่มีความ

สามารถในการเรียนสูง  ปานกลาง  และต่ํา  โดยดูจากผลการเรียนที่ผานมา
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1.2 ใหนักเรียนแตละกลุมจับคูกันตามความพึงพอใจ…ภายในกลุมที่มีความ
สามารถในระดับเดียวกัน

1.3 ครูจัดนักเรียนเขากลุมการเรียนจริง  โดยสุมคูนักเรียนจากทุกกลุม  ในกลุม
การเรียนจะประกอบดวยนักเรียนที่มาจากกลุมที่มีความสามารถในการเรียนสูง  ปานกลาง  และต่ํา  
รวมเปนกลุมการเรียนกลุมละ  6  คน

2. บทบาทของครู นอกจากจะเปนผูจัดนักเรียนเขากลุมแลว ตามปกติครูจะเปน           
ผูกําหนดกิจกรรมการเรียน  กําหนดจุดประสงคการเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดทํางานรวมกันและ
บรรลุถึงเปาหมายการเรียนทุกคน  กิจกรรมที่กําหนดขึ้นจะตองครอบคลุมถึงองคประกอบพื้นฐาน
ของการเรียนแบบรวมมือกัน  นอกจากนี้ครูจะตองเตรียมส่ือ  วัสดุ  อุปกรณที่จําเปนจะตองใชใน
การเรียนการสอนทั้งหมด

3. กิจกรรมการเรียน  ประกอบดวย  การเรียนทั้งชั้น  การเรียนในกลุมยอย  และ     
การฝกกับคูของตน  (Partner)  มีรายละเอียด  ดังนี้

3.1 การเรียนทั้งชั้น การเรียนในขั้นตอนนี้  ครูจะแจงจุดประสงคในการเรียนให
นักเรียนทราบ  ทบทวนเนื้อหาการเรียนที่เรียนไปแลวหรือคําศัพทเกา  แนะนําเนื้อหาการเรียนหรือ
คําศัพทใหม  ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการเรียน  เกณฑที่ทุกคนตองทําได  รวมถึงการทําแบบทดสอบ
เมื่อจบบทเรียนแตละบท

3.2 การเรียนในกลุมยอย  นักเรียนจะแยกยายเขากลุมการเรียนของตนเพื่อปรึกษา
ถึงวิธีการที่จะทําใหทุกคนในกลุมประสบผลสําเร็จ กอนที่จะเขาฝกกิจกรรมกับคูของตนและเมื่อ
ทํากิจกรรมกับคูเสร็จแลว  นักเรียนจะกลับเขากลุมการเรียนอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อสรุปเรื่องที่เรียนเปน
รายงานสงครูหรือสมาชิกในกลุมที่ยังไมเขาใจบทเรียนใหเขาใจดียิ่งขึ้น

3.3 กิจกรรมที่ฝกกับคู…จะเปนกิจกรรมในการฝกการฟง…การพูด…การอาน         
การเขียน  มีดังตอไปนี้

3.3.1 การอานกับเพื่อน  (partner  reading)  นักเรียนจะอานบทเรียนกับคู 
ของตน  คร้ังแรกนักเรียนจะอานในใจจนจบ  แลวผลัดกันอานออกเสียงใหเพื่อนฟงทีละตอน  ผูฟง
จะตองตรวจสอบดวยวา  คูของตนอานผิดตรงไหนบาง  แลวบอกใหเขาแกไขการอานใหถูกตอง

3.3.2 การอานออกเสียงคํา  (word  out  loud)  นักเรียนจะฝกอานออกเสียง 
คําศัพทที่อานยากในบทเรียนที่ครูเตรียมไวให…โดยฝกกับคูของตนจนอานไดคลอง..ไมติดขัด        
ไมผิดพลาด
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3.3.3 การใหความหมายของคํา  (word  meaning)  นักเรียนจะไดรับรายการ
คําศัพทใหมจากครู  และตองหาความหมายของคําศัพทใหมทุกคํา  พรอมทั้งฝกการเขียนประโยค  
ที่ใชคําศัพทนั้น ๆ

3.3.4 การเลาเรื่องที่อาน  (story  retell)  นักเรียนจะตองเลาเรื่องที่อานใหคู
ของตนฟงอยางยอ ๆ

3.3.5 การสะกดคํา  (spelling)  นักเรียนจะผลัดกับคูของตนสะกดคําศัพทใน
บทเรียน  จนถูกตอง  ไมติดขัด  ไมผิดพลาด

3.3.6 การฝกบทสนทนา…นักเรียนจะฝกพูดโตตอบกับเพื่อนที่เปนของตน 
จนคลอง  ไมผิดพลาด

3.3.7 การตรวจสอบคูของตน  (partner  checking)  ในการทํากิจกรรมทั้ง       
6…ขอดังกลาว…เมื่อคูของตนทํากิจกรรมใดได  ผูตรวจสอบจะตองลงชื่อของตนกํากับใน               
ใบกิจกรรมของเพื่อน  เพื่อเปนการยืนยันวาเขาบรรลุกิจกรรมนั้นแลว

4. การทดสอบ  เมื่อการเรียนจบลงในแตละบทเรียน  นักเรียนทุกคนจะไดรับการ
ทดสอบ  คะแนนที่ไดจากการทดสอบของนักเรียนทุกคนจะรวบรวมเขาเปนคะแนนของกลุม       
การทดสอบในขั้นตอนนี้  นักเรียนทุกคนจะตองใชความสามารถของตนเอง  ไมมีการชวยเหลือ
จากเพื่อนในกลุม  นักเรียนจะถูกทดสอบเพื่อวัดทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน

5.  ประกาศผลคะแนนของแตละกลุม
กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบรวมมือกันเรียน  มีขั้นตอนสําคัญ ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1  เปนการเรียนในกลุมใหญ  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  ขั้นตอนการเรียน   

วิธีการเรียนรวมกัน  และทบทวนความรูเดิมที่เรียนไปแลว
ขั้นที่ 2  เปนการเรียนในกลุมยอย  ครูใหนักเรียนแยกเขากลุมการเรียนของตน  แลวทํา

กิจกรรมตามที่ครูกําหนด  ซ่ึงจะมีกิจกรรมในกลุมการเรียน  และกิจกรรมที่ตองฝกกับคูของตน  
เชน  การอานคําศัพท  สะกดคําศัพท  อานเรื่อง  เลาเรื่อง  แตงประโยค  เปนตน

ขั้นที่ 3  เปนขั้นตอนการประเมิน  ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  และทําการ
ประเมิน  อาจใชกิจกรรมทองศัพท  เขียนคําศัพท  พูดโตตอบบทสนทนา  ทําแบบฝกหัด  โดยการ
สุมนักเรียนจากกลุมการเรียนตาง ๆ ใหทํากิจกรรมดังกลาว

ประโยชนของการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน  (Cooperative  Learning)
1. นักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
2. นักเรียนรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
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3. บรรยากาศในการเรียนเปนแบบชวยเหลือกัน
4. นักเรียนที่เรียนออนมีความมั่นใจมากขึ้น
5. นักเรียนรูจักการปรับตัว  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
6. นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาเรียนแบบอื่น
7. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนมากขึ้น
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ

โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) ที่ผูวิจัยศึกษา มีขั้นตอนการสอนดังนี้
ขั้นท่ี 1 การเตรียมผูเรียน

1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
1.2 ช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม

ขั้นท่ี 2 การสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ทบทวนความรูเดิม
2.2 ทําความเขาใจใหถองแท
2.3 อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน
2.4 ตรวจสอบความเขาใจ

ขั้นท่ี 3 กิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1

3.2 ครูแจกแบบฝกหัดเสริมและกระดาษคําตอบใหนักเรียน 1 ชุด ตอนักเรียน
2 คน โดยใหผูเรียนผลัดกันถามตอบในแบบฝกหัดเสริมกับคูของตน สมาชิกในกลุมยอยจะชวยกัน
อธิบายจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน และเตรียมพรอมที่จะแขงขัน

ขั้นท่ี 4 การแขงขันเกมวิชาการ
ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปนกลุม กลุมละ 4 – 6 คน และแตละกลุมจะสง              

ตัวแทน ลงแขงขัน โดยใหนักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงขันในสายที่ครูกําหนดให          
ครูติดรายชื่อผูเขาแขงขันและใหนักเรียนนั่งประจําโตะแขงขัน แลวแจงกติกาการแขงขัน ดังนี้

1. ใหตัวแทนนักเรียนของแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
จากซองคําถามทั้งหมด 10 ซอง อานคําถามใหเพื่อนฟง และเขียนคําตอบ ใชเวลาขอละ 2 นาที

2. เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด ใหผูแขงขันเฉลยคําตอบ ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน
และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
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3. ใหผูแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ    
การแขงขันแตละโตะจะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8, 6, 4, 2 ตามลําดับ และนําคะแนน
ที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใด               
ไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึงเกณฑที่กําหนดครูจะใหรางวัล การคิดคะแนนพัฒนาใหนําคะแนน            
แบบทดสอบของแตละคนไปเทียบกับคะแนนพื้นฐาน (base score) แลวคิดเทียบเปนคะแนน
พัฒนาตามเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกัน แลวนํามาคิด
เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัล ซ่ึงเปน
เครื่องหมายแหงความสําเร็จ การคิดคะแนนพื้นฐานทําไดโดยการนําระดับผลการเรียนในวิชา     
เดียวกันของภาคเรียนที่ผานมา หรือคะแนนจากการทดสอบในหนวยการเรียนที่ผานมาแลวนํามา
เฉล่ียเปนคะแนนพื้นฐาน โดยการทดสอบแตละครั้งจะตองมีคะแนนเต็มเทากัน คือ 100 คะแนน 
เชน ถาสมศรีทําการทดสอบ 4 คร้ัง ไดคะแนนดังนี้คือ 78, 80, 86 และ 84 คะแนนตามลําดับ          
สมศรีจะมีคะแนนพื้นฐาน 81 คะแนน แลวนําคะแนนพื้นฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา 
(improvement points) โดยมีเกณฑดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา

คะแนนจากการสอบ คะแนนพัฒนา
ต่ํากวาคะแนนพื้นฐานมากกวา 10  คะแนน
ต่ํากวาคะแนนพื้นฐาน 1 - 10 คะแนน
เทากับคะแนนพื้นฐานหรือมากกวา 0 - 10 คะแนน
สูงกวาคะแนนพื้นฐานมากกวา 10 คะแนน

0
10
20
30

ท่ีมา : อรุณศรี  เหลืองธานี, “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
          การเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6,” (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542), 29.

ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนทุกคนจะตองรูคะแนนพื้นฐานของตนเองกอน       
แลวคํานวณวาตนเองจะตองทําคะแนนอีกเทาไรถึงจะไดคะแนนพื้นฐานของตนเองกอน ซ่ึง
คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามที่จะทําคะแนนการทดสอบใหมากกวาคะแนน
พื้นฐาน เพื่อผลประโยชนของตนเองและกลุม
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ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัล

แกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด 3 ลําดับแรก โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก และกลุมเกง โดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาของกลุม ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 3  เกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรับรางวัล

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
0 – 15
16 – 25
26 - 30

กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

ท่ีมา : อรุณศรี  เหลืองธานี, “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
          การเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6,” (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542), 30.

วิธีสอนแบบปกติ
วิธีสอนแบบปกติเนนคุณสมบัติ 3 ประการ คือ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน      

เปนการสอนที่ตอบสนองสมรรถภาพของมนุษย โดยหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา              
ไดจัดทําเปนคูมือใหโรงเรียนยึดเปนแนวทางในการสอน ซ่ึงยึดแบบการเรียนของโรเบิรต เอ็ม.      
กาเย (Robert M. Gayne) และลิสเซิลส เจ บริกส (Lisles J. Briggs) เปนหลัก (หนวยศึกษานิเทศก 
2527. บทนํา,  อางถึงใน วีระชัย  ศรีสรอย 2544 : 34-38)

จากการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ…ในหนังสือคูมือครู          
ของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 3 สรุปไดวา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ที่เนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อความหมาย
ไดถูกตองเหมาะสมเปนหลัก ไมเนนดานไวยากรณเหมือนสมัยกอน การจัดการเรียนการสอนเนน
นักเรียนเปนสําคัญ ครูจะลดบทบาทเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกกิจกรรมตาง ๆ เปนกลุมและ
นักเรียนจะไดมีโอกาสฝกกิจกรรมทางภาษาไดอยางทั่วถึงทําใหนักเรียนไดแสดงออก…และ            
มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น…กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบปกติมีขั้นตอนสําคัญ ๆ 
ดังนี้

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนที่เรียนไปแลว และเชื่อมโยง
กับเรื่องที่จะเรียนใหม
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2. ขั้นสอน ครูใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกพูดโตตอบการเลนเกม หรือการอธิบาย 
เพื่อสอนเนื้อหาการเรียน ตามที่กําหนดไวในคูมือครู

3. ขั้นสรุป เพื่อใหนักเรียนไดทราบวานักเรียนไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดไปบาง ครูอาจ 
ใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่เรียน หรือครูอาจสรุปใหนักเรียนฟง

4. ขั้นประเมินผล เพื่อเปนการทดสอบวานักเรียนเรียนเนื้อหาไปแลว เขาใจ นําไปใช
ปฏิบัติไดถูกตองมากนอยเพียงใด ครูอาจใชเกมการแขงขันเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา             

มีนักเรียนตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ทั้งประจําและไป-กลับ นักเรียนบางสวนเปนนักเรียน
ประเภทสอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด บางสวนเปนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และบางสวนเปน
นักเรียนประเภทเขตพื้นที่บริการ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีนักเรียนที่มีพื้นความรูทางภาษาอังกฤษไมอยู
ในระดับเดียวกัน และภาษาอังกฤษถูกกําหนดใหเปนวิชาเลือก แลวแตนักเรียนจะเลือกเรียนใน    
รายวิชาใด โดยภาพทั่วไปแลว นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษไดคอนขางดีในทักษะฟง – พูด แตทักษะ
อาน-เขียน เปนทักษะที่มีปญหามากที่สุด แมครูผูสอนจะใชวิธีสอนตามปกติคือ ขั้นนําเขาสู          
บทเรียน ขั้นสอน ครูใชกิจกรรมตาง ๆ  ขั้นสรุป เพื่อใหนักเรียนไดทราบวา นักเรียนไดเรียน        
เกี่ยวกับเรื่องใดไปบาง และขั้นประเมินผลเพื่อเปนการทดสอบวานักเรียนเรียน เนื้อหาไปแลว        
เขาใจ นําไปใชปฏิบัติไดถูกตองมากนอยเพียงใด แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสอนอยูในทักษะการอาน และ
การเขียน อยูในระดับต่ําคือในป 2543 และ 2544 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.75, 37.08 และ 5.67, 
31.94 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดคือรอยละ 50.00 ดังตารางที่ 16 หนา 130

จากการศึกษางานวิจัยหลายเลมพบวา วิธีสอนเปนสาเหตุหนึ่งที่มีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ํากวาเปาหมาย จากงานวิจัยของ พเยาว  อังกสิทธิ์ (2541) พบวา     
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในกลุมการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาของ     
นักเรียนในกลุมการเรียนแบบเดิม ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกันมา      
ทดลองสอน เพื่อผลการวิจัยในครั้งนี้จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสมและ           
มีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับจุดประสงคในทักษะอานที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ประกอบดวย      
จุดประสงคที่ 3.1 ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได จุดประสงคที่ 3.2            
ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อาน จุดประสงคที่ 3.3 เรียงลําดับความ            
หรือเหตุการณจากขอความที่อานได จุดประสงคที่ 3.4 ยอสรุปเรื่องหรือขอความที่อานได              
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จุดประสงคที่ 3.5 อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง สวนจุดประสงคในทักษะ
การเขียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ประกอบดวย จุดประสงคที่ 4.2 เขียนประโยคและขอความ    
เพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอนและวิธีการได  จุดประสงคที่ 4.3 เขียนบรรยายภาพและสิ่งของ
ตามที่กําหนดใหได จุดประสงคที่ 4.6 เขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยในประเทศ
อัจฉรา สุขกระโทก (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง          

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชวิธีรวมมือกันเรียน 
แบบผสมผสาน (CIRC) มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ (1) ขั้นวางแผน (Plan)  (2) ขั้นปฏิบัติการ (Act)  
(3) ขั้นสังเกต (Observe) (4) ขั้นสะทอนผลปฏิบัติ (Reflect) ผลการวิจัย พบวานักเรียนที่ไดรับ     
การสอนโดยประยุกตใชวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน (CIRC) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียรอยละ 78.85 และจํานวนนักเรียนไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 86.66

กรวรรณ  กัณยะพงค (2529 : 52) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
และพฤติกรรมการรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ที่เรียนดวยการเรียน
แบบรวมมือกัน เทคนิคการตอบทเรียนและการเสริมแรงกับนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนปกติ      
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตพฤติกรรมการรวมมือ 
ในชั้นเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ธนาลัย ตปนีย (2535 : 59) ไดทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง               
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันตามเทคนิค 
CIRC กับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน นักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังนี้ (1) จัดนักเรียนเขากลุมตามความสามารถของนักเรียนโดยคละกันทั้งเกง 
ปานกลาง และออน (2) บทบาทของครู ครูกําหนดจุดประสงคการเรียนเพื่อใหนักเรียนไดทํา         
กิจกรรมรวมกัน โดยเตรียมวัสดุหรือส่ือที่จําเปนใหนักเรียน (3) กิจกรรมในการเรียน ครูทบทวน
เนื้อหาเดิมแลวแนะนําเนื้อหาใหม อธิบายวิธีเรียน เกณฑที่ทุกคนตองทําได รวมถึงการทํา           
แบบทดสอบ (4) การทดสอบเมื่อการเรียนจบลงในแตละบทเรียน นักเรียนทุกคนจะไดรับ           
การทดสอบคะแนนที่ไดจากการทดสอบจะรวบรวมเปนคะแนนกลุม (5) ขั้นประกาศผลคะแนน
ของแตละกลุม เปนขั้นการ ยอมรับกลุมโดยมอบรางวัล หรือใหคําชมเชย กอนทําการทดลอง         
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ใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะ
ทางสังคม โดยในขั้นการทดลอง กลุมทดลองจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการเรียนแบบ       
รวมมือกัน สวนกลุมควบคุมจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการเรียนแบบปกติ ทั้ง 2 กลุม         
เรียนวันละ 1 ช่ัวโมง  เปนเวลา 12 สัปดาห เมื่อส้ินสุดการทดลอง นักเรียนในกลุมตัวอยาง           
ทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและแบบทักษะทางสังคม
อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเปนแบบวัดชุดเดียวกับที่ทําการวัดกอนการทดลอง

บุษบา โชคชวยชู (2537) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการเรียนแบบรวมมือที่มีตอ     
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด     
ที่กําลังศึกษาอยูภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2537 จํานวน 66 คน แบงเปน 2 กลุม โดยจับฉลากเปน
กลุมทดลอง จํานวน 32 คน และกลุมควบคุม จํานวน 34  คน ใชเวลาในการทดลอง 16 ช่ัวโมง         
4 สัปดาห ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียน        
การเขียนตามวิธีเรียนแบบรวมมือ มีความสามารถในการเขียนและมีแนวคิดในการเขียน          
ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่เรียนการเขียนแบบปกติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศุภวรรณ  เล็กวิไล  (2539) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนอานอยางมี
วิจารณญาณ ดวยกลวิธีการเรียนภาษาโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2539 ของ       
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จํานวน 84 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม      
กลุมละ 42 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี          
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความเห็นวา การเรียนแบบรวมมือใหประโยชนมาก

อามัดไญณี คาโอะ (2541) ไดทําการวิจัยศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือกันตอ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน         
แสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน             
แสงธรรมวิทยา จํานวน 74 คน พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามวิธีการ
เรียนแบบรวมมือกันเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียน
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งานวิจัยตางประเทศ
งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของ  มีดังนี้
มารสตัน (Marston : 1990) ศึกษาเรื่องการสอนนักเรียนที่มีเชาวนปญญาเปนเลิศ     

ดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการเรียน       
การสอนแบบรวมมือกันเรียนและการรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยสํารวจ
ครู 50 คน ดวยการวิเคราะหความถี่ในการปฏิบัติของครูในการนําวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียน
มาใชกับนักเรียนที่มีเชาวนปญญาเปนเลศและนักเรียนทั่วไป โดยวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษา
รายกรณีจากนักเรียน 2 กลุม ที่ตางศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียน 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต และการสัมภาษณและจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา            
การปฏิบัติการสอนของครูโดยใชวิธีการแบบรวมมือกันเรียนอยูในระดับนอย การปฏิบัติตนของ
ครูในระหวางการสอนนักเรียนที่มีเชาวนปญญาเปนเลิศ ดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียน            
ไมสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ได รับการเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนนักเรียนที่มี              
เชาวนปญญาเปนเลิศ และนักเรียนทั่วไปไมแตกตางกัน

นาเบ (Nabei : 1995) ทําการศึกษาเรื่องการเรียนไวยากรณในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กรณีศึกษาของนักศึกษาญี่ปุน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาใน 6 มหาวิทยาลัยที่เรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษแบบเขม (Intensive English Course) โดยเนนที่การอาน การเขียน รวมทั้งการเรียน
ไวยากรณภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายและเมื่อการติดตอส่ือสาร  เครื่องมือใชคือ               
แบบสอบถาม และผูวิจัยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา      
นักเรียนสวนใหญมีความสนใจรูปแบบการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษที่ส่ือความหมายและ       
เพื่อการติดตอส่ือสารมากที่สุด เมื่อนักเรียนเรียนไวยากรณเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนทําให        
นักเรียนไดรับผลดีในแงของการฝกฝนความชํานาญทางการสื่อสาร

จอย และ จอย (Joy and Joy 1996) ทําการทดลองกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานและเขียน โดยใชแผงโยงความสัมพันธระหวางประสบการณ
เดิมกับเรื่องนักเรียนไดอานซึ่งเปนเรื่องในแนวเรื่องเลาเชิงจินตนาการ พบวา นักเรียนในกลุม
ทดลองมีความสามารถในการอานและเขียนเพิ่มขึ้น และยังสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งความสัมพันธที่ดีขึ้นทั้งระหวางนักเรียนดวยกัน และระหวางนักเรียนกับครู

แกลตัน (Galton : 1996) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอ        
นักเรียนที่มีความแตกตางกัน ทั้งในดานพื้นฐานครอบครัวและความแตกตางในเชื้อชาติ การนํา      
วิธีการเรียนแบบรวมมือมาใช พบวา นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนเพิ่มขึ้น แตครูตองชี้แจง
ใหนักเรียนเขาใจจุดประสงคของการเรียนแบบรวมมือ จึงจะเกิดผลดีกับนักเรียนอยางแทจริง
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สลาวิน (Slavin 1990 : 34 – 53) ทําการศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือในการเรียน
การสอน พบวา การเรียนแบบรวมมือชวยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความเชื่อมโยง       
ประสบการณในการเรียนรูกับกิจกรรมอื่นและกับเรื่องอื่น ๆ ใชเวลาในการเรียน ติดตามการเรียน
และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

สรุปไดวาการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนเปนการสอนที่ผสมผสานกิจกรรม 
การสอนเพื่อการสื่อสาร รวมเขากับการสอนแบบบูรณาการในการใชเทคนิคการรวมมือกันของ
ทักษะการอานและการเขียน นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน นําไปสูเปาหมายที่วางไว            
การสอนแบบนี้สอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521             
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทั้งยังมีสวนชวย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นได เพราะจากงานวิจัยหลายเลมพบวา การสอนแบบให     
นักเรียนรวมมือกันสงผลใหนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีแรงจูงใจใน   
การเรียน มีความสัมพันธที่ดีทั้งระหวางนักเรียนดวยกัน และระหวางนักเรียนกับครู เพราะเปน      
วิธีการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนรับผิดชอบรวมกัน วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนเปน
กิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนรวมกลุมกันทํางาน สมาชิกทุกคนในกลุมชวยเหลือกันเรียนนักเรียน
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการ        
สอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) ทําใหเกิดผลดีตอ            
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมของนักเรียนดีขึ้น กิจกรรมตาง ๆ 
ของการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ทําใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู และรูจัก
การแกปญหา นักเรียนสามารถบูรณาการทักษะการอานไปสูทักษะ การเขียนได สงผลใหการเรียน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เปนที่ยอมรับของงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  มีจุดประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับการสอนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545             
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญไว             
2 ประการคือ การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ 

ปญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ     
ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบของแตละแผนการสอน และแบบสอบถามความคิดเห็น            
การตรวจสอบคุณภาพ…และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ…เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองสอนและรวบรวมขอมูลจากตัวอยางนํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย…เปนขั้นตอนการเสนอรายงานผลการวิจัยตอ    
คณะกรรมการการควบคุมวิทยานิพนธ…ตรวจสอบความถูกตอง…จัดพิมพรายงานผลการวิจัย        
ฉบับราง เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
เสนอแนะ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ
ขอจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัยประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง         
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล       
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่…3…ของโรงเรียน               

สิรินธรราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 360 คน จาก 9 หองเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 

จํานวน 80 คน จาก 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน 
หองละ 40 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการสุมตัวอยางหองเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ 013 และ อ 014 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ในภาคเรียนที่ 1 และ 2            
ปการศึกษา 2544 โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent พบวาแตกตางกันอยางไมมี           
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวานักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพื้นฐานในการอานและเขียนไมแตก
ตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในภาคผนวก ข หนา 132
เพื่อกําหนดกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมแตกตางกันมา 2 หองเรียน จากนั้นผูวิจัย
ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลากใหนักเรียนหองหนึ่งเปนกลุมที่ทดลองสอนแบบให           
นักเรียนรวมมือกันเรียน และอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุม ที่ใชวิธีสอนแบบปกติ โดยมีรายละเอียด
และวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง ดังนี้

ขั้นที่ 1 จากหองเรียนจํานวน 9 หองเรียน ผูวิจัยทําการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดกลุมตัวอยางจํานวน 2 หองเรียน ดังปรากฏแผนภูมิที่ 3 หนา 78

ขั้นที่ 2  ทําการสุม (Randomize) โดยวิธีจับฉลาก เพื่อหากลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ไดหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 เปนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ          
กันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (Co-operative 
Integrated Reading and Composition : CIRC) หองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 เปนกลุมควบคุม     
ไดรับการสอนตามปกติ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4   แสดงรายละเอียดกลุมตัวอยางที่ใชทําการวิจัย

กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) กลุม วิธีสอน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 40 ควบคุม การสอนตามปกติ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/2 40 ทดลอง การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน

ดวยเทคนิค CIRC โดยใชกิจกรรมกลุม
การอานเพื่อการบูรณาการและการเขียน
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ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จํานวน 9 หองเรียน รวม 360  คน

ช้ัน
ม.3/1
40 คน

ช้ัน
ม.3/2
40 คน

ช้ัน
ม.3/3
40 คน

ช้ัน
ม.3/4
40 คน

ช้ัน
ม.3/5
40 คน

ช้ัน
ม.3/6
40 คน

ช้ัน
ม.3/7
40 คน

ช้ัน
ม.3/8
40 คน

ช้ัน
ม.3/9
40 คน

ขั้นที่  1    ช้ัน ม.3/1  และ ช้ัน ม.3/2

ขั้นที่ 2 ช้ัน ม.3/1                  ช้ัน ม.3/2
    กลุมควบคุม    กลุมทดลอง

  40 คน        40 คน

กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1   จํานวน  40  คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2  จํานวน  40  คน

รวมท้ังสิ้น  80  คน

แผนภูมิที่ 3  รายละเอียดขั้นตอนของการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีสอน แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. การสอนนักเรียนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
2. การสอนแบบปกติ
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ตัวแปรตาม  คือ
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะการอานและการเขียน
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ

กันเรียน และการสอนแบบปกติ

การออกแบบการวิจัย (Research Design)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบ randomized

control group posttest only design   (พวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 62) ซ่ึงมีรูปแบบดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5   รูปแบบการทดลอง

กลุม ทดลอง สอบหลัง
RE X T2

RC                     ~X T2

กําหนดให R     แทน  การไดมาของกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
        E     แทน  กลุมทดลองไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2

              ที่สอนโดยนักเรียนรวมมือกันเรียน
               C     แทน  กลุมควบคุมไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1

                       ที่สอนโดยวิธีการสอนตามปกติ
         T2    แทน  การสอบหลังเรียน

        X     แทน  วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
     ~X     แทน  การสอนแบบปกติ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
1. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 016) ทักษะการอานและทักษะการเขียนโดยวิธี

การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน  จํานวน 10 แผน
2. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 016) ทักษะการอานและทักษะการเขียนโดยวิธี

การสอนแบบปกติ  จํานวน 10 แผน
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะอาน และทักษะ
เขียน หลังเรียน

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยวิธีสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียน และการสอนแบบปกติ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะอาน และทักษะเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3           

ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) รวมทั้งส้ิน 10 แผน แผนละ 50 นาที กําหนดใหแผนการสอน         
ที่ 1 – 10  สอนโดยใชกิจกรรมการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน 
(CIRC) เพราะเนื้อหาที่สอนสวนใหญเปนทักษะพื้นฐานของการอานและการเขียน ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมผูเรียน ขั้นสอนเนื้อหาสาระ ขั้นกิจกรรมกลุมยอย ขั้นการแขงขันเกม       
วิชาการหรือการทดสอบยอย   ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล

2. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะการอานและการเขียน ที่สอนตามปกติของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 10 แผน แผนละ 50 นาที จํานวน 10 คาบ ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นทบทวนพื้นฐานความรูเดิมและแจงจุดประสงคการเรียนรู ขั้นสอนเนื้อหาใหม         
ประกอบดวย การทําความเขาใจใหถองแท การลงมืออานและเขียนเร่ืองตามวิธีที่คิดไว ขั้นสรุป 
บทเรียน ครูจะใหนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ขั้นประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3       
ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) สําหรับทักษะการอานเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ ทักษะการเขียนเปนขอสอบอัตนัย           
3 ฉบับ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนโดยปรับปรุงจากคูมือ
ครูการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
โดยใชทดสอบหลังเรียน

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดวยการสอนอานและเขียนแบบ      
บูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ 
จํานวน 30 ขอ คิดเปน 30 คะแนน ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6   เกณฑในการกําหนดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดวยการสอนอาน
และเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชวงคะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่า

24.00 – 30.00
21.00 – 23.99
18.00 – 20.99
15.00 – 17.99
00.00 – 14.99

ที่มา : อรุณศรี  เหลืองธานี, "การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดย
          การเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6," (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542), 31.

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการสอนดวย
การเรียนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค      
การรวมมือกัน (CIRC) กับการสอนแบบปกติ สอบถามในลักษณะ 2 ประเด็น คือ  (1) บรรยากาศ  
ในการเรียน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 ฉบับ

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
1. การสรางและพัฒนาคุณภาพแผนการสอน…โดยวิธีการสอนแบบใหนักเรียน           

รวมมือกันเรียน ( cooperative learning )
1.1 ศึกษาถึงรายละเอียดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนจากหนังสือ วารสาร       

วิทยานิพนธ งานวิจัย ตลอดจนศึกษาจากผูรู
1.2 ศึกษาหลักสูตรกลุมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
(อ 016) จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา โครงการสอน จุดประสงคการเรียนรู คูมือครู เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ ทักษะอานและเขียน สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาดังภาคผนวก ค หนา 135 และศึกษา
ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนา
เครื่องมือดังนี้

ขั้นท่ี 1 ศึกษาขั้นตอนการสรางเครื่องมือทางภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ
ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glassgow 1990 : 5)

ขั้นท่ี 2 ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 โดยมี
จุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังตอไปนี้
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1. เพื่อพัฒนาความสามารถ ความถนัด ในภาษาตางประเทศตามความสนใจ
ของผูเรียน

2. เพื่อใหมีทักษะเบื้องตน ดานการฟง พูด อาน เขียน ในภาษาที่เลือกเรียน
สําหรับใชในการสื่อสาร การแสวงหาความรู และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น        
รวมทั้งใหรูวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยูในภาษา

3. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาที่เลือกเรียนและมีนิสัยรักการอาน
4. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เห็นประโยชนและคุณคาของ

ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ
ขั้นท่ี 3 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016) ระดับ            

มัธยมศึกษาตอนตนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539 โดยคัดเลือกวัตถุประสงคที่นักเรียน          
มีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ประกอบดวย

ทักษะอาน :  1.  เรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได
2.  ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได
3.  ยอ สรุปเรื่องหรือขอความที่อานได

                 4.  ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
5.  อานออกเสียงคํา และขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง

ทักษะเขียน : 1.  เขียนบรรยายภาพและสิ่งของตามที่กําหนดใหได
2.  เขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได
3.  เขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอน

และวิธีการได
จากจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จุดประสงครายวิชา     

ภาษาอังกฤษหลัก 10 ของหลักสูตรและกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดคัด
เลือกเนื้อหาที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําใน
ทักษะการอานและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธร-        
ราชวิทยาลัย สามารถแบงหัวขอออกเปน 5 หัวขอดังนี้

1. Buddhist Monks
2. Dreams of gold
3. Car are like their owners or are they?
4. Three Friends
5. McDonald’s
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ขั้นท่ี 4 วิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการอานและ
การเขียน ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการสอน ประกอบดวย วิธีสอน การใชส่ือ การเรียง
ประโยค การแลกเปลี่ยนขอมูล การหาขอสรุปของขอมูล การจัดสถานการณ (สุมิตรา  อังวัฒนกุล : 
2537) สรางตารางวิเคราะหเนื้อหา ดังภาคผนวก ค หนา 135-136

ขั้นที่ 5  เพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกําหนด
จุดประสงคเพื่อสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา การวิเคราะหเนื้อหา และสรางตารางวิเคราะห
ขอสอบ ดังภาคผนวก ค หนา 142-144

1.3 ศึกษาการสรางแผนการสอน ตามตารางวิเคราะหเนื้อหาดังภาคผนวก ค               
หนา 135-136 โดยวิธีการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการอานและเขียนแบบ         
บูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) ผูวิจัยสรางขั้นตอนวิธีการสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียนขึ้นเอง และแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ผูวิจัยใชของกลุมโรงเรียน         
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม

1.4 สรางแผนการสอนโดยวิ ธีการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน        
ประกอบดวย  (1) จัดนักเรียนเขากลุม (2) บทบาทของครูเปนผูกําหนดกิจกรรม กําหนด              
จุดประสงคการเรียน  (3) กิจกรรมการเรียนทั้งชั้น การเรียนในกลุมยอย และการฝกกับคูของตน
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง ต่ํา (4) ขั้น              
การทดสอบ  (5) ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล

1.5 เสนอแผนการสอนที่สอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอาน
และเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) ตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชใหถูกตอง โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective of Congruence  : IOC) ดังนี้

+1  หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคขอนั้นหรือไม

- 1 หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคขอนั้น
1.6 ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  คือ                

นายจาตุรงค  อินทรรุง  นางสาวกัลยาณี  เรือนทอง และนางสาวสรัญญา  ไหลสุพรรณวงค ไดให
คําแนะนําดังนี้ กิจกรรมควรเปนไปตามลําดับความยาก – งาย กิจกรรมกับสื่อมีความสอดคลองกัน 
จุดประสงคและกิจกรรมมีความสอดคลองกันนําไปสูการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ                 
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินโครงรางแผนการสอนแลวไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

1.7 นําแผนการสอนที่สอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและ
เขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสรางแผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
                    ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC)

2. การสรางแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทักษะอานที่สอนแบบปกติ จํานวน             
10 แผน แผนละ 50 นาที โดยมีขั้นตอนการสรางแผนการสอน ดังนี้

2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค
การเรียนรู คูมือครู และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษทักษะอาน และสรางตารางวิเคราะหเนื้อหา

2.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนที่สอนตามแนวปกติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 สรางแผนการสอนที่สอนตามปกติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 เสนอแผนการสอนที่สอนตามปกติ ตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ       

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชใหถูกตอง โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง IOC ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

ศึกษารายละเอียดการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
 ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน ( CIRC )

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา โครงการสอน
จุดประสงคการเรียนรู คูมือครู และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะอาน และเขียน และ

สรางตารางวิเคราะหเนื้อหา

ศึกษาการสรางแผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและ
เขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC)

การสรางแผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียน
แบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC)

เสนอแผนการสอนตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน และหาคาดัชนีความสอดคลอง

ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

นําแผนการสอนไปเปนเครื่องมือในการวิจัย

ขั้นที่ 5
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2.5 ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญดังนี้  เ รียงลําดับ               
จุดประสงคตามเหตุการณ มีการตั้งคําถามใหสอดคลองกับจุดประสงค และเพิ่มใบงานให          
สอดคลองกับกิจกรรมและเวลาที่กําหนด

2.6 นําแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวปกติไปใชเปนเครื่องมือในการ
วิจัย

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

แผนภูมิที่  5  ขั้นตอนการสรางแผนการสอนที่สอนแบบปกติของกระทรวงศึกษาธิการ

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปนแบบ
ทดสอบหลังเรียนเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได                
0 คะแนน จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน  ขอสอบ 30 ขอ และสรางแบบทดสอบยอยวัดจุดประสงค              
การเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษดวยการอานโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) เพื่อคิด                   
หาคะแนนพัฒนาเปนรายบุคคลและของกลุมนักเรียน เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก             
ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ขอ

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน 
ดังนี้

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
จุดประสงคการเรียนรู คูมือครู และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษทักษะอาน

ศึกษาการสรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ

สรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ

เสนอแผนการสอนตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และหาคาดัชนีความสอดคลอง

ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ

นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
3.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญของจุดประสงค 

ปลายทางและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ดวยการสอนอานและ
เขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) และสรางตารางวิเคราะหขอสอบ             
ดังตาราง ภาคผนวก ค หนา 142-144

3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เพื่อใชเปนแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ และสรางแบบทดสอบยอยวัดจุดประสงค
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการ              
รวมมือกัน (CIRC) จํานวน 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ขอ เพื่อคิดหาคะแนนพัฒนาเปนรายบุคคลและ    
ของกลุม

3.4.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแบบปรนัย           
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงมีลักษณะคําถามที่วัดความสามารถในการอานดังนี้

3.4.1.1 เรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได ขอ 1 - 4
3.4.1.2 ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได           

ขอ 5 - 12
3.4.1.3 ยอ สรุปเรื่องหรือขอความที่อานได ขอ 13 - 17
3.4.1.4 ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได

ขอ 18 - 25
3.4.1.5 อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหถูกตอง ขอ 26 - 30

3.4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบอัตนัย          
3 ฉบับ คือเขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ และวิธีการได เขียนบรรยายภาพและ
ส่ิงของตามที่กําหนดใหได และเขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได ความยาวฉบับละไมนอยกวา 
15 ประโยค ซ่ึงจะวัดความสามารถของนักเรียนทางการศึกษาสําหรับการเขียนลําดับเหตุการณ 
ของเรื่อง การเรียบเรียงคําหรือประโยค การเลือกคําและสะกดถูกตอง อีกทั้งความสมบูรณของ    
การเขียนที่มีความหมายเปนที่เขาใจและสื่อความหมายไดตามลักษณะโครงสรางของภาษาอังกฤษ 
ที่ใชในแตละสถานการณอยางถูกกาลเทศะ ในการสอบการเขียนมีคะแนน 20 คะแนน ขอสอบ
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 20 คะแนน โดยผูวิจัยไดนําคะแนนรวม 60 คะแนนมาหารเฉลี่ยเพื่อใหคะแนน 
มีผลสัมฤทธ์ิเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 4 เกณฑ แตละเกณฑใหคะแนน 0 - 5      
โดยใชหลักการตรวจใหคะแนน ดังนี้
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ตารางที่ 7  เกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียน
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน

1.  การลําดับความ (Writing Organizing) (คะแนนเต็ม 5)
           - ไมมีการลําดับเนื้อเรื่อง ส่ือสารไมไดเลย
           - ไมลําดับเนื้อเร่ือง ส่ือสารไดนิดหนอย

- ลําดับเนื้อเร่ืองแตไมสมบูรณ ส่ือสารไดนิดหนอย
- ลําดับเนื้อเร่ือง ส่ือสารไดพอสมควร ใจความสําคัญขาดหายไป
- ลําดับเนื้อเร่ืองสอดคลองกันเปนสวนมาก ส่ือสารไดดีแตไมสมบูรณ
- ลําดับเนื้อเร่ืองสอดคลองกันดีตลอดเรื่อง ส่ือความหมายไดดี

0
1
2
3
4
5

2.  ความคิด ใจความชัดเจนและสื่อความหมายได (Idea : Clear and
             Comprehensible) (คะแนนเต็ม 5)

           - แสดงความรู ไมเสนอความคิด
           - แสดงความรูนิดหนอย ขาดความชัดเจน ไมตรงกับหัวเร่ืองที่
             ใหมา ส่ือความหมายไมได

- แสดงความรูนิดหนอย เนื้อหานอย ส่ือความหมายไดนิดหนอย
- แสดงความรูพอประมาณ ดําเนินเรื่องจํากัด ส่ือความหมายได
  พอสมควร
- แสดงความรูพอประมาณ นําเสนอความคิดคอนขางชัดเจน
  ไดใจความ ส่ือความหมายไดพอสมควร
- แสดงความรูไดดี นําเสนอความคิดที่ชัดเจน ไดเนื้อหาสมบูรณ
  ส่ือความหมายไดดี
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3.  การใชภาษา ไวยากรณ ตัวสะกดถูกตอง (Correct Grammar and
      Spelling) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
           - แทบจะไมสรางประโยคใด ๆ ไดเลย มีที่ผิดเต็มไปหมด

- สรางประโยคไดนิดหนอย ใชคําศัพทจํากัด มีที่ผิดมาก
- สรางประโยคไดนิดหนอย ใชคําศัพทจํากัด ผิดไวยากรณมาก
   สะกดคําผิดมาก
- สรางประโยคไดพอสมควร ใชคําศัพทจํากัด ผิดไวยากรณ
   นิดหนอย สะกดคําผิดหนอย
- สรางประโยคไดดี ใชคําศัพทกวางพอสมควร ผิดไวยากรณ
   นิดหนอย สะกดคําผิดหนอย
- สรางประโยคไดดี ใชคําศัพทกวางแทบจะไมผิดไวยากรณเลย
   สะกดคําไดถูกตอง

0
1

2

3

4

5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88

ตารางที่ 7  (ตอ)
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน

4.  ความสมบูรณของการเขียน สามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได
             (Comprehensible Writing) (คะแนนเต็ม 5)

           - เขียนไมไดเลย หรือเขียนเปนคํา ๆ และเขียนผิด ส่ือสารไมไดเลย
           - เขียนไดนิดหนอย หรือเขียนเปนคํา ๆ ไมปะติดปะตอ
             แทบจะสื่อความหมายไมไดเลย

- เขียนไดนิดหนอยไมตอเนื่อง ขอความสําคัญขาดหายไป
  ส่ือความหมายไดนิดหนอย
- เขียนไดพอประมาณ คอนขางตอเนื่องแตขาดความสมบูรณ
  ส่ือความหมายไดพอประมาณ
- เขียนไดพอประมาณ ตอเนื่อง ความยาวเพียงพอ การใชดี
  ส่ือความหมายไดดี
- เขียนไดดี ความยาวเพียงพอ เสนอความคิดอยางตอเนื่อง
   เปนลําดับขั้นตอน ใชคําศัพทและโครงสรางไดอยางถูกตอง
   เปนธรรมชาติ
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3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตารางวิเคราะหแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอาน ไปใหผูเชี่ยวชาญวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน หาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective of Congruence  : IOC) นําตารางวิเคราะห
คา IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ
1.00 ดังภาคผนวก ง หนา 156

3.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 หอง 
ซ่ึงกําลังเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษา

3.7 นําผลการทดลองวิเคราะหรายขอเพื่อหาคุณภาพของขอสอบดังนี้ ตรวจสอบ
ความยากงาย คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูกในแตละขอ ตอจํานวนผูเขาสอบ         
ทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 (พวงรัตน  2540 : 129) และตรวจสอบ      
คาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบคะแนนระหวางคนที่ไดคะแนนในกลุมสูง
และกลุมต่ํา โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน 2540 : 130) แลวคัด         
แบบทดสอบตามเกณฑใหเหลือจํานวน 30 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ พบวา      
มีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่น    
เทากับ 0.92 รายละเอียดดังภาคผนวก ง หนา 161
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3.8 สําหรับการหาความสอดคลองในการใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการเขียนไปใหผูเชี่ยวชาญวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลอง 
ของเครื่องมือ (Index of Item Objective of Congruence : IOC) นําตารางวิเคราะหคา IOC ของ        
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.5 ขึ้นไป ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

แผนภูมิที่ 6   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบยอย
                     วิชาภาษาอังกฤษ

ศึกษาหลักสูตรกลุมทักษะภาษาอังกฤษ

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค
และสรางตารางวิเคราะหขอสอบ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เสนอแบบทดสอบตอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบการใชภาษา

ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน
วิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC)

นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จํานวน 1 หองเรียน

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
คัดแบบทดสอบตามเกณฑใหครบจํานวน และหาคาความเชื่อมั่น KR - 20
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4. การสรางแบบพรรณนาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอ       
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใชเทคนิค
การรวมมือกัน (CIRC) กับการสอนแบบปกติ เปนแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 ฉบับ         
สอบถามในลักษณะ 2 ประเด็นคือ (1) บรรยากาศในการเรียน (2) การจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน  และมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามดังนี้

4.1 ศึกษารูปแบบการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 3 ที่มีตอการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน  ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC)

4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอ     
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
การรวมมือกัน (CIRC) กับการสอนตามปกติ จํานวน 2 ฉบับ สอบถามในลักษณะ 2 ประเด็น คือ 
(1) บรรยากาศในการเรียน  (2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ( ดังภาคผนวก ค หนา 146-147)

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนตออาจารยที่ปรึกษา
ควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) และความถูกตอง โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC)

4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา           
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ โดยเพิ่มคําถามใหครอบคลุมและสอดคลองตอกิจกรรม      
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังภาคผนวก ค 
หนา 148-149

4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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แผนภูมิที่  7  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน แบบให
   นักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและการเขียนแบบบูรณาการโดยใช
   เทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) กับการสอนแบบปกติ

การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดแบงวิธีดําเนินการทดลองออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ขั้นเตรียมการทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมไดจัดกิจกรรม
การสอนตามขั้นตอนของการสอนแบบรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) เพื่อทําความเขาใจ สรางความคุนเคย และขอตกลงเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
การ รวมมือกัน (CIRC) จํานวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที

ศึกษารูปแบบการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการสอนดวยการเรียน
   แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
   การรวมมือกัน (CIRC) กับการสอนแบบปกติ

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
 ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) กับการสอน
 แบบปกติ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนเสนอตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตอง

ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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2. ขั้นทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ไดดําเนินการทดลองโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่เตรียมไว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ระยะเวลาในการทดลอง ตั้งแตวันที่ 11 พ.ย. 2545 ถึง 23 ธ.ค. 2545
2.2 เวลาที่ใชในการทดลอง ไดทําการทดลองสอน จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ  

2 วัน วันละ 2 คาบ รวม 20 คาบ  คาบละ 50 นาที โดยทําการทดลองสอนในวันจันทรและวันพุธ 
ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีการกําหนดชวงเวลาสอน
ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8   ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้

เวลา
วัน 9.20 – 10.10 10.10 – 11.00 12.40 – 13.30 13.30 – 14.20

วันจันทร - ควบคุม 3/1 - ทดลอง 3/2
วันพุธ - ทดลอง 3/2

พัก
กลางวัน - ควบคุม 3/1

2.3 เนื้อหาที่ทดลองสอนคือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษทักษะอานและเขียนแบบ
บูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกันกัน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

2.4 การดําเนินการทดลองสอน  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองทั้ง          
กลุมทดลองและกลุมควบคุม

แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น มีรูปแบบการสอนที่ประกอบดวยคือ 
เนนที่การใชภาษาที่นําไปใชจริง ๆ ในชีวิต โดยใชขอมูลทางภาษาหลากหลายและแปลกใหม      
เนนที่ภาระงานระหวางนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครูผูสอน เนนที่ความสําเร็จในการ    
ส่ือสารเลือกกลยุทธเพื่อการสื่อสารตามสถานการณที่ตองเผชิญในชีวิตจริง เนนที่รูปแบบของ
ภาษา และเนนที่ตัวผูเรียนและตัวเลือกดานภาษา หัวขอภาษา และอ่ืน ๆ ที่ใชในการเรียนการสอน 
ผูวิจัยไปปรับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเทคนิค CIRC มาใชในการทดลอง

สําหรับกลุมทดลองใชรูปแบบการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการ      
สอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC)  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้

ขั้นท่ี 1 การเตรียมผูเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
1.2 ช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม
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ขั้นท่ี 2 การสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ทบทวนความรูเดิม
2.2 ทําความเขาใจใหถองแท
2.3 อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน
2.4 ตรวจสอบความเขาใจ

ขั้นท่ี 3 กิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน      
1 : 2 : 1

3.2 ครูแจกแบบฝกหัดเสริมและกระดาษคําตอบใหนักเรียน 1 ชุด ตอนักเรียน         
2 คน โดยใหผูเรียนผลัดกันถามตอบในแบบฝกหัดเสริมกับคูของตน สมาชิกในกลุมยอยจะชวยกัน 
อธิบายจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน และเตรียมพรอมที่จะแขงขัน

ขั้นท่ี 4 การแขงขันเกมวิชาการ
ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 – 6  คน และแตละกลุมจะสง             

ตัวแทน ลงแขงขัน โดยใหนักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงขันในสายที่ครูกําหนดให           
ครูติดรายชื่อผูเขาแขงขันและใหนักเรียนนั่งประจําโตะแขงขัน แลวแจงกติกาการแขงขัน ดังนี้

1. ใหตัวแทนนักเรียนของแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง 
จากซองคําถามทั้งหมด 10 ซอง อานคําถามใหเพื่อนฟง และเขียนคําตอบ ใชเวลาขอละ 2 นาที

2. เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด ใหผูแขงขันเฉลยคําตอบ ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน 
และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน

3. ใหผูแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ    
การแขงขันแตละโตะจะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8, 6, 4, 2 ตามลําดับ และนําคะแนน
ที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัล 

แกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด 3 ลําดับแรก โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมเกงมาก และกลุมเกง
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แผนภูมิที่  8   ขั้นตอนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียน
    แบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC)

สําหรับกลุมควบคุมใชรูปแบบการสอนแบบปกติของกรมวิชาการ วาดวยการจัด          
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษา โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน
โดยครูทบทวนพื้นฐานความรูเดิมเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่ผูเรียนมีและเรา

ความสนใจเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
ขั้นท่ี 2 การสอนเนื้อหาใหม

ครูใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกพูดโตตอบการเลนเกมหรืออธิบายเพื่อสอนเนื้อหา
การเรียน ตามที่กําหนดไวในคูมือครูโดยลําดับขั้นตอนดังนี้

2.1 การทําความเขาใจใหถองแท เปนการนําเสนอเนื้อหาและอภิปรายวิเคราะห
เนื้อหา เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหา

ขั้นที่ 1  การเตรียมผูเรียน
แจงจุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม

ขั้นที่ 2  การสอนเนื้อหาสาระ
อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน

ขั้นที่ 3  กิจกรรมกลุมยอย
จัดกลุมแบบคละความสามารถ สมาชิกจะชวยเหลือกันผลัดกันถามตอบจนแนใจวา

ทุกคนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

ขั้นที่ 4  การแขงขันเกมวิชาการ
แขงขันตอบคําถาม 10 ขอ ภายในเวลา 20 นาที

ขั้นที่ 5  การประเมินผลและมอบรางวัล
สรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัล
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2.2 ใหนักเรียนไดอภิปรายรวมกับครูถึงวิธีการตาง ๆ ที่สามารถแกปญหาได        
แลวสรุปขั้นตอนการหาคําตอบ

2.3 ลงมือแกปญหาตามวิธีที่คิดไว โดยใหนักเรียนลงมือหาคําตอบตามที่คิดไว    
ครูคอยใหกําลังใจและเปนที่ปรึกษาถานักเรียนมีปญหา

2.4 การตรวจสอบคําตอบ เมื่อดําเนินการสอนเนื้อหาใหมแลวครูมีการตรวจสอบ 
ความเขาใจของนักเรียน ถาพบวานักเรียนยังมีสวนที่ไมเขาใจ ครูควรทบทวนการสอนเนื้อหานั้น ๆ 
อีกครั้ง

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปบทเรียน
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนและวิธีการหาคําตอบ

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล
เปนการตรวจแบบฝกหัดเพื่อวินิจฉัยวานักเรียนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู      

ที่กําหนดไวหรือไม นําไปใชปฏิบัติไดถูกตองมากนอยเพียงใด

การนําเขาสูบทเรียน
ทบทวนความรูเดิม - เราความสนใจ

ขั้นการสอนเนื้อหาใหม
ทําความเขาใจ นักเรียนอภิปรายรวมกับครู แกปญหา ตรวจคําตอบ

ขั้นการสรุปบทเรียน

ขั้นการประเมินผล
ตรวจแบบฝกหัด นําไปใชปฏิบัติไดถูกตอง

แผนภูมิที่ 9   ขั้นตอนการสอนแบบปกติของกรมวิชาการ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

SPSS for Window (Statistical Package for Social Sciences for Windows) สถิติที่ใชประกอบดวย
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1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะการอาน
เพื่อการบูรณาการ ใชสถิติดังนี้

1.1 การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคําถาม
แตละขอ คํานวณจากสูตร

P   =

1.2 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ        
คําถามแตละขอ คํานวณจากสูตร

D     =

เมื่อ   D แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
  P     แทน  คาความยากของขอสอบ
         แทน   จํานวนผูตอบคําถามขอนั้นถูกในกลุมที่ไดคะแนนสูง

แทน   จํานวนผูตอบคําถามขอนั้นถูกในกลุมที่ไดคะแนนต่ํา
แทน   จํานวนคนในกลุมที่ไดคะแนนสูง
แทน   จํานวนคนในกลุมที่ไดคะแนนต่ํา

1.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชวิธีการ
ของคูเดอร – ริชารดสัน จากสูตร KR – 20 คํานวณจากสูตร

เมื่อ      แทน   คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n   แทน   จํานวนขอของเครื่องมือวัด

                               p   แทน  สัดสวนของจํานวนคนที่ทําถูกในหนึ่งขอตอจํานวนคนทั้งหมด
         q   แทน  สัดสวนของจํานวนคนที่ทําผิดในหนึ่งขอ หรือ 1 -  q

     แทน   คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

2. หาความสอดคลองในการใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
โดยนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญเนื้อหาตรวจใหคะแนน 3 คน โดยใชสูตรการหาคาดัชนีความ
สอดคลองดังนี้
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เมื่อ IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
         R    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด

 N    หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ
3. การแปลคาผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา         

ภาษาอังกฤษแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและการเขียนแบบบูรณาการโดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน

3.1 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร

เมื่อ   X      แทน   คาเฉลี่ย
      ∑X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N     แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
3.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) คํานวณจากสูตร

เมื่อ   S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ∑X     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

            n        แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบใหนักเรียนรวมมือ

กันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) กับ       
การสอนแบบปกติวิเคราะหผลโดยการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังการเรียน (Posttest) โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ
Independent โดยคํานวณจากสูตร (ในภาคผนวก จ หนา  162   )
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เมื่อ    t แทน    ความแตกตางของคาเฉลี่ย
แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเรียน
แทน    คะแนนเฉลี่ยที่สอนแบบปกติ
แทน    จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเรียน
แทน    จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมที่สอนแบบปกติ

                                แทน    จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเรียน
      แทน    จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมที่สอนแบบปกติ

5. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการสอนดวย         
การเรียนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบ 
บูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกันกับการสอนแบบปกติใชแบบสอบถาม Rating scale             
5 ระดับ ของลิเคอรท (พวงรัตน 2538 : 107-108) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน 2 กลุม 
โดยใช t-test Independent แปลผลโดยใชคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนํา       
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นไปเทียบกับคาเฉลี่ยตามเกณฑแนวคิด     
ของเบสท (Best 1970 : 190) ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9   เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

เห็นดวยนอยที่สุด
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด

1X
2X
12S
22S

1n
2n

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียน 

สิรินธรราชวิทยาลัย ที่เปนตัวอยาง จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน  ดําเนินการสอนดวยตนเอง      
ทั้งสองกลุม เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 4 คาบ รวม 20 คาบ ทดสอบหลังเรียน (posttest) และสอบ
ถามความคิดเห็นจากนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มีตอการสอน 2 แบบ ผลการวิเคราะห       
ขอมูลที่ไดผูวิจัยนําเสนอเพื่อตอบคําถามของการวิจัย โดยแบงเปน 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ

ในการวิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ          
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอน         
แบบปกติ ไดวิเคราะหใน 2 ประเด็นคือ (1) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยรวมหลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และ
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ (2) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษา
อังกฤษ รายทักษะหลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และ 
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับ    
การสอนแบบปกติ แตกตางกันหรือไม มีรายละเอียดดังตารางที่ 10

1. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ      
โดยรวมหลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมที่ไดรับ 
การสอนแบบปกติ ดวยการใชการทดสอบคาที (t-test) ในรูป independent samples ผลปรากฏ     
ดังตารางที่ 10

99
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ตารางที่ 10   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมหลังเรียน
                     ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมที่ไดรับ
   การสอนแบบปกติ

คะแนนผลสัมฤทธิ์การอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนกลุม N

X S.D.
t-test Sig.

ทดลอง
ควบคุม

40
40

44.11
39.82

3.13
3.85 5.46 0.00

จากตารางที่ 10  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนดานทักษะ
การอานและการเขียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน และกลุมควบคุมที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 1 ที่กําหนดไว โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลอง (X = 44.11, S.D. = 3.13) สูงกวา
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุมควบคุม (X = 39.82, S.D. = 3.85) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย           
ที่กําหนดไว

2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ รายทักษะ     
หลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมที่ไดรับการสอน
แบบปกติ ผลปรากฏดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ รายทักษะหลังเรียน
 ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมที่ไดรับ
 การสอนแบบปกติ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ

N X S.D. t-test Sig.

ทักษะการอาน (30 คะแนน)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

40
40

26.72
24.10

2.73
2.69 4.32 .000

ทักษะการเขียน (30 คะแนน)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

40
40

17.38
15.72

1.61
2.46 3.56 .001
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จากตารางที่ 11  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนดานทักษะ
การอานในกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนโดยใชเทคนิคการ           
รวมมือกัน และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลอง (X = 26.72, S.D. = 2.73) สูงกวาผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนของกลุมควบคุม (X = 24.10, S.D. = 2.69)

สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนดานทักษะการเขียนในกลุม
ควบคุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน และ           
กลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย            
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุมทดลอง (X = 17.38, S.D. = 1.61) สูงกวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน         
ของกลุมควบคุม (X = 15.72, S.D. = 2.46)

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับกลุมทดลอง       
ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน โดยใชเทคนิคการรวมมือกันดานทักษะการอาน 
มีคะแนนเฉลี่ย 26.72 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.06 สวนดานทักษะการเขียน     
มีคะแนนเฉลี่ย 17.38 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 57.95

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการไดรับการสอน 
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับที่ไดรับการสอนแบบปกติ

การวิเคราะหความคิดเห็นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติเปนอยางไร และอยูในระดับใด      
มีความแตกตางกันหรือไม ไดวิเคราะหใน 2 ประเด็น คือ (1) การวิเคราะหความคิดเห็นของ           
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและกลุม     
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ (2) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ
กันเรียน และกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            
ของกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันกับการสอนแบบปกติ มีความคิดเห็นอยางไร 
ไดเสนอขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 12

1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมที่ไดรับ 
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ ผลปรากฏดังตาราง     
ที่ 12
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ตารางที่ 12  การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
 แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ

ความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมทดลอง

ความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมควบคุมรายการประเมิน

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น

ดานบรรยากาศการเรียนรู
1. ครูมีความกระตือรือรน ยิ้มแยม
      ใหอิสระแกนักเรียนในการแสดง
      ความคิดเห็น
2. ครูจัดหองเรียน โดยมีวัสดุ ส่ือ

การเรียนการสอนที่สนับสนุน
       การเรียนของนักเรียน
3. ครูจัดศูนยการเรียนรู ที่นักเรียน

มีอิสระในการคนควาหาความรู
       ดวยตนเอง
4. ครูไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก

นักเรียน
5.  นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความ
      รูสึกที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ

3.92

3.87

4.35

3.75

4.02

1.14

0.68

0.80

0.77

0.65

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3.75

3.90

3.77

3.50

3.75

0.63

0.70

0.65

0.55

0.74

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
รวมดานบรรยากาศ 3.98 0.53 มาก 3.73 0.34 มาก

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
     อังกฤษ โดยใหนักเรียนแสวงหาความรู
     ดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
     นักเรียนรูและทํางานรวมกัน โดยเนน
     กระบวนการกลุม

4.30

4.40

0.64

0.59

มาก

มาก

3.47

3.77

0.87

0.76

ปาน
กลาง

มาก
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ตารางที่ 12 (ตอ)

ความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมทดลอง

ความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมควบคุมรายการประเมิน

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น

8.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
     นักเรียนพัฒนาความรู ความสามารถ
     ตามความสามารถของนักเรียนเอง โดย
     ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทางดาน
     การอยูรวมกันในสังคมพรอมกับเนื้อหา
     วิชา
9.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเปด
     โอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ
      คิดเห็นอยางอิสระและสงเสริม
      ชวยเหลือกัน โดยใหคนเกงชวยเหลือ
      คนที่เรียนออนกวา
10.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
       กิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญ
       นักเรียนเปนผูกระทํา

3.90

3.75

4.22

0.59

0.77

0.76

มาก

มาก

มาก

3.75

4.12

3.67

0.74

0.60

0.69

มาก

มาก

มาก
รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.11 0.41 มาก 3.76 0.39 มาก
รวมดานบรรยากาศและดานกิจกรรม
การเรียนการสอน 4.05 0.41 มาก 3.74 0.23 มาก

จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกันในภาพรวม 
มีระดับความคิดเห็นดวยอยูในระดับมาก (X = 4.05, S.D. = 0.41) สวนนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธี
สอนแบบปกติ มีระดับความคิดเห็นดวยอยูในระดับมาก (X = 3.74, S.D. = 0.23) เชนกัน แตมี
ความคิดเห็นดวยอยูในระดับต่ํากวา โดยรวมดานบรรยากาศกลุมทดลอง (X = 3.98, S.D. = 0.53) 
แสดงวาบรรยากาศการเรียนรูของกลุมทดลองอยูในระดับมาก สวนกลุมควบคุม (X = 3.73, S.D. = 
0.34) ซ่ึงอยูในระดับมากเชนกัน แตมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับต่ํากวา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
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พบวาดานบรรยากาศการเรียนรู กลุมทดลองเห็นวาครูจัดศูนยการเรียนรูทําใหนักเรียนมีอิสระ        
และกลุมควบคุมเห็นดวยอยูในระดับมาก 5 ประเด็นดังนี้ ครูมีความกระตือรือรน ยิ้มแยม ใหอิสระ
แกนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น (X = 3.92, S.D. = 1.14) และ (X = 3.75, S.D. = 0.63) ครูจัด
หองเรียนโดยมีวัสดุส่ือการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนของนักเรียน (X = 3.87, S.D. = 
0.68) และ (X = 3.90, S.D. = 0.70) ครูจัดศูนยการเรียนรูที่นักเรียนมีอิสระในการคนควาหาความรู
ดวยตนเอง (X = 4.35, S.D. = 0.80) และ (X = 3.77, S.D. = 0.65) ครูไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหแกนักเรียน (X = 3.75, S.D. = 0.77) และ (X = 3.50, S.D. = 0.55) นักเรียนมีความสุข                       
ในการเรียน มีความรูสึกที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ (X = 4.02, S.D. = 0.65) ดานการจัด                 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมของกลุมทดลอง  (X = 4.11, S.D. = 0.41) และกลุม ควบคุม(X 
= 3.76, S.D. = 0.39) ซ่ึงอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอนกลุมทดลอง เห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยให              
นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูเห็นดวยอยูในระดับมาก (X = 4.30, S.D. = 
0.64) กลุมควบคุมเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง (X = 3.47, S.D. = 0.87) สําหรับอีก 4 ประเด็น 
กลุมทดลองและกลุมควบคุม เห็นดวยอยูในระดับมาก     ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนรูและทํางานรวมกัน โดยเนนกระบวนการกลุม (X = 4.40, S.D. = 0.59) และ (X = 3.77, 
S.D. = 0.76) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนพัฒนาความรูความสามารถ ตาม
ความสามารถของนักเรียนเอง โดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทางดานการอยูรวมกันในสังคม
พรอมกับเนื้อหาวิชา (X = 3.90, S.D. = 0.59) และ (X = 3.75, S.D. = 0.47) การจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอน  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและสงเสริม                    
ชวยเหลือกัน โดยใหคนเกงชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา (X = 3.75, S.D. = 0.77) และ (X = 4.12, 
S.D. = 0.60) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญนักเรียน
เปนผูกระทํา (X = 4.22, S.D. = 0.76) และ (X = 3.67, S.D. = 0.69) ตามลําดับ

2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และ
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ ดวยการใชการทดสอบคาที (t-test independent samples)              
ผลปรากฏดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13  การเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือ
 กันเรียน และกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ

วิธีสอน N X S.D. t Sig.
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน 40 4.05 0.41

3.98* .000
แบบปกติ 40 3.74 0.23

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใช
วิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และกลุมที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ แตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของกลุมทดลองที่เรียน
โดยใชวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน (X = 4.05, S.D. = 0.41) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดเห็นของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ (X = 3.74, S.D. = 0.23) ผลการวิจัย
ดังกลาวยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่กําหนดไว และจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก        
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน 
และกลุมที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการไดรับการสอน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนในภาพรวมดานบรรยากาศการเรียนรู และดานกิจกรรมการเรียน
การสอนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานยอยของบรรยากาศการเรียน
รูและกิจกรรม การเรียนการสอนอยูในระดับมากเชนกัน สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนตอ      
การไดรับการสอนแบบปกติในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานยอย
ของบรรยากาศอยูในระดับมากทุกดาน สวนดานยอยของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากทุกดาน ยกเวนดานใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู และ       
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียน ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและไดรับ
การสอนแบบปกติ พบวา มีความแตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ที่สอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค
การรวมมือกัน รวมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนแบบให   
นักเรียนรวมมือกันเรียนและวิธีสอนแบบปกติ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 360 คน ตัวอยางประกอบดวย         
นักเรียนจํานวน 80 คน เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 40 คน ตัวแปรอิสระคือ วิธีสอน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และวิธีสอนแบบปกติ ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษทักษะการอานและการเขียน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนแบบให   
นักเรียนรวมมือกันเรียนและการสอนแบบปกติ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบใหนักเรียน     
รวมมือกันเรียน และแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอาน
และเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.92      
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.74      
แบบการวิจัยใชวิธีการทดสอบหลังเรียน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม (randomized control 
group posttest only design ) โดยใชเวลาสอน 20 คาบ คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2545 ในการวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ  คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบน  มาตรฐาน (S.D.) ใชการวิเคราะห
ความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t-test independent) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ผลการวิจัย

การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนแบบให         
นักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน 
และวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดผลสรุปดังนี้

106

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน กับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียน ดานการอานและการเขียนในกลุมทดลอง สูงกวาผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนของกลุมควบคุม และผลสัมฤทธิ์ดานการอานสูงกวาผลสัมฤทธิ์ดานการเขียน

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียน
รวมมือกันเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการ     
รวมมือกัน กับกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดยกลุมที่เรียนแบบใหนักเรียนรวมมือกัน
เรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ สําหรับกลุมทดลอง          
มีความคิดเห็นวาการจัดบรรยากาศการเรียนรู ครูจัดศูนยการเรียนรูที่นักเรียนมีอิสระในการคนควา
หาความรูดวยตนเองอยูในระดับมาก ดานการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรูและทํางานรวมกัน     
โดยเนนกระบวนการกลุม สวนกลุมควบคุมมีความคิดเห็นวาบรรยากาศการเรียนรูครูจัดหองเรียน
โดยมีวัสดุส่ือการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนของนักเรียนอยูในระดับมาก ดานการเรียน
การสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และสงเสริมชวยเหลือกันโดย      
คนเกงชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา อยูในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนแบบให        
นักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน       
กับวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่       
กําหนดไว และสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เพราะเปน     
การสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ
ของผูเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง   
โดยมีหลักในการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง (construct) มีการ        
แสวงหาขอมูล ศึกษาทําความเขาใจ คดิวิเคราะห ตีความ แปลความ สรางความหมายแกตนเอง 
สังเคราะหขอมูล สรุปขอความรู ใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูให      
มากที่สุด (participation) ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน และไดเรียนรูจากกันและกัน          
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ไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิด และประสบการณแกกันและกันมากที่สุดเทาที่จะทําได 
(interaction) ใหผูเรียนไดเรียนรู “กระบวนการ” ควบคูไปกับ “ผลงาน/ขอความรูที่สรุปได” 
(process/product) และใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน (application)      
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูกันเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนสูง ปานกลาง และต่ํา คละอยูในกลุมเดียวกัน สมาชิกภายในกลุมตองมีสวนรวมในการเรียนรู
รวมกัน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แลกเปลี่ยนความรูเพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จในแตละ
กิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทําใหผูเรียนกระตือรือรนในการเรียนและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน, เมดเดน และ สตีเวนส 
(Slavin, Madden and Stevens 1990 : 22 – 26) อางถึงใน ธนาลัย  ตปนีย (2535) ที่วา วิธีสอนแบบ
ใหนักเรียนรวมมือกันเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถของนักเรียนโดยคละกันทั้งเด็กเกง 
ปานกลาง และออน สมาชิกไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิก    
ภายในกลุมและการเสริมแรงดวยการใหรางวัลและคําชมเชยในทางบวกอยางสม่ําเสมอ นักเรียน   
จะพยายามยิ่งขึ้น เปนไปตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ สกินเนอร (Skinner) เกี่ยวกับ                 
การเสริมแรงวา การเสริมแรงทางบวกดวยการใหรางวัลหรือส่ิงที่ผูรับพอใจนั้น จะสงผลทําใหเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น (พรรณี  ช. เจนจิต 2528 : 303) และสอดคลองผลการวิจัยของ 
ดาราวดี  แดนราช (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยการใชแผนภูมิเรื่องในการเรียนแบบรวมมือ กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใช             
ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 72 คน โดยกลุมทดลองที่สอนโดยไดรับ       
การสอนโดยการใชแผนภูมิเรื่องในการเรียนแบบรวมมือ จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่ได รับการสอนโดยการใชแผนภูมิเ ร่ืองในการเรียนแบบรวมมือกับการสอนตามคูมือครู               
มีความเขาใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนภูมิเร่ืองในการเรียนแบบรวมมือกอนและหลังการทดลอง 
มีความเขาใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
ธนาลัย  ตปนีย (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคม ดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันตามเทคนิค CIRC กับ
การเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) จํานวน 65 คน โดยการสุมอยางงายเปนกลุม
ทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการเรียน
แบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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ดวยการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อัจฉรา  สุขกระโทก (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบ          
ผสมผสาน (CIRC) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา               
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 78.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
และจํานวนนักเรียนไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 86.66 และสอดคลองกับ     
งานวิจัยของ วีระชัย ศรีสรอย (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การปรียบเทียบความสามารถ
ในการอานและเขียนตามความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      
ทีไ่ดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ  คีธ  จอหนสัน (Keith Johnson) กับการสอน
ตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ           
คีธ  จอหนสัน กับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนแบบใหนักเรียน 
รวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน กับวิธีสอน
แบบปกติ โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ เมื่อพิจารณาเปนรายทักษะพบวา ทักษะการอาน           
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 26.72 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.06 สวนดานทักษะ 
การเขียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.38 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 57.95 อาจเนื่องมาจาก
พื้นฐานของนักเรียนไมชอบทักษะเขียน และโดยธรรมชาตินักเรียนชอบอานมากกวาการเขียน        
และผูสอนอํานวยความสะดวกเอกสารความรูให ทําใหผูเรียนขาดการฝกฝนการเขียน

3. จากผลการวิจัยที่วานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบให      
นักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน 
และวิธีสอนแบบปกติ พบวานักเรียนชอบการเรียนที่ใชวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน 
ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
อยางเปนอิสระ และสงเสริมการชวยเหลือกัน นักเรียนไดเรียนรูและทํางานรวมกัน ทุกคนมี        
สวนรวมในกิจกรรม สรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุม ยอมรับซึ่งกันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับ      
คํากลาวของ รุง แกวแดง (2541 : 22) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรม          
หลากหลายสนุกสนาน จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน                
มีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนชอบการทํางานกลุม สรางความคุนเคย เกิดความรูสึกวาตนเอง            
มีความสําคัญเทาเทียมกัน จึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดี
ตอการเรียน และเรียนอยางมีความสุข และสอดคลองกับแนวคิดของจอยซ และเวล (Joyce & Weil 
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1986, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2545 : 165) ที่กลาววาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนา 
ผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากัน เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกัน 
สามารถเลือกสรร ส่ือความหมายแกกันและกันไดงาย

4. จากผลการวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวม
มือกันเรียน มีความคิดเห็นดานบรรยากาศอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบใหนัก
เรียนรวมมือกันเรียนเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปน
กลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา 
คละอยูในกลุมเดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือกัน
ในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และชวยกันคิด แลกเปลี่ยนความรูจนทําใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน และบรรลุผลสําเร็จทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ
สลาวิน (Slavin 1980 : 20 – 21) ที่วาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความ
ภูมิใจในตนเองและพัฒนาสติปญญาของตนเอง สงผลใหบรรยากาศการเรียนรูดี ผูเรียนสนุกสนาน 
ความสําเร็จของทุกคนคือความสําเร็จของกลุม นักเรียนทุกคนไดเรียนอยางมีความสุข

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียน

รวมมือกันเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ ผูวิจัยใหขอเสนอแนะดังนี้

1. จากผลการวิจัย พบวา การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนสงผลใหคาเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนดานการอานและการเขียนในกลุม
ทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมควบคุม ดังนั้นโรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
หนวยศึกษานิเทศกกลุมโรงเรียนควรสงเสริมหรือจัดการอบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธี
สอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการ
รวมมือกัน (CIRC) ใหแกผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน มีการเผยแพรและประเมินติดตามผล
ดวย

2. จากผลการวิจัย พบวา การสอนโดยใชวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน      
ตองใชทักษะการทํางาน กลุม ดังนั้นกอนการเรียนการสอนครูควรจัดกิจกรรมเพื่อฝกกระบวนการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111

ทํางานกลุมใหนักเรียนกอน ใหนักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน และรูจักการชวย
เหลือซ่ึงกันและกัน และกอนการเรียนการสอนตองระบุหนาที่ตาง ๆ ที่สมาชิกกลุมตองรับผิดชอบ
ใหชัดเจน เพื่อใหการจัดกิจกรรมใชวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดําเนินไปอยางมี      
ประสิทธิภาพ

3. จากผลการวิจัย พบวา การประเมินผลและมอบรางวัลกลุมนับวาเปนสิ่งสําคัญมาก
ในการใชวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน เพราะนอกจากจะสรางความกระตือรือรนแลวยัง
สามารถเรียกขวัญกําลังใจและเพิ่มความสนใจของนักเรียนตอการเรียนมากขั้น ทําใหนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สมาชิกมีความผูกพันภายในกลุม และยังทําใหตนเองเปนที่
ยอมรับของคนอื่นอีกดวย ดังนั้นการประเมินผลและมอบรางวัลกลุมจึงควรสงเสริมและสนับสนุน

4. จากผลการวิจัย พบวา การสอนโดยวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ผูสอน 
ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนทุกคน เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจตอผลงานนักเรียน และ       
ทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

5. จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการขยายระยะเวลาในการทดลองใหนานขึ้น เพราะเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนในดานอื่น ๆ เชน 
ความรูสึกในการเห็นคุณคาของตนเอง การใหความชวยเหลือกัน ความรับผิดชอบ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับ

การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค 
การรวมมือกัน กับวิธีสอนแบบปกติในระดับการศึกษาอื่น และในสถานศึกษาสังกัดตาง ๆ

2. ควรมีการวิจัยเพื่อการศึกษาวิธีการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนในวิชา      
อ่ืน ๆ หรือในกลุมของผูเรียนที่มีลักษณะที่แตกตางกันทางดานสภาพครอบครัว ดานความเปนอยู 
หรือดานวัฒนธรรม ของกลุมคนในสังคม

3. ควรเพิ่มตัวแปรทักษะการทํางานกลุมทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนแบบ     
ใหนักเรียนรวมมือกนัเรียน

4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยเปรียบเทียบ
วิธีสอนแบบรวมมือระหวางเทคนิคตาง ๆ เชน แบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) กับแบบกลุมการแขงขัน 
(TGT)
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ภาคผนวก ก

         1.   ตารางผลการวัดและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
               ปการศึกษา 2540  ระดับประเทศ (จํานวนนักเรียน 79,574) คน
         2.   ตารางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับกลุมโรงเรียน
               จังหวัดนครปฐม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2543
         3.   ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
               สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2541 – 2543
         4.   ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง
              จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2543 และ 2544
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ของ

คะแนน
เฉลี่ย

สัมประ-
สิทธิ์
ความ
แปร-
ปรวน (พอใช) (พอใช) ปรับ

ปรุง
พอใช ดี

ภาษาไทย
การเขียนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษา
อังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

59.16
54.25
44.70
28.00
42.65
36.91
44.30

26.04
34.33
35.23
68.57
27.90
47.29
28.31

-
-
-

26.00
  4.02
1560

-

17.48
  4.25
12.68

-
-
-

8.30

13.55
36.44
20.92
87.75
61.39
80.95
23.99

71.74
48.39
72.67
10.69
36.63
15.07
72.88

14.71
15.18
  6.41
  1.56
  1.98
  3.98
  3.13

ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2540,  (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2542), 13.
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ตารางที่ 15  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับกลุมโรงเรียน
 จังหวัดนครปฐม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2543

ปการศึกษา 2543 (คะแนนเฉลี่ยรอยละ)
วิชา กลุม 1 กลุม 2

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

55.93
50.45
38.33
35.17
45.01

54.96
49.05
35.46
32.40
40.92

ที่มา  :  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2543, (นครปฐม : ม.ป.ท., 2543), 7 – 8.

ตารางที่ 16   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
 สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2541 – 2543

ระดับผลการเรียน  คิดเปนรอยละ
4 3 2 1 0

ภาคเรียน
และ

ปการศึกษา

จํานวน
นักเรียน

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ
1/2541 416 40  9.62 84 20.19 76 18.27 106 25.48 110 26.44
2/2541 403 41 10.17 68 16.87 78 19.35 85 21.09 131 32.51
1/2542 285 49 17.20 51 17.90 44 15.30 75 26.50  66 23.10
2/2542 282 30 10.50 46 16.40 44 15.60 86 30.50  76 26.90
1/2543 299 34 11.37 70 23.41 48 16.25 71 23.74  76 25.42
2/2543 302 17   5.63 52 17.22 70 23.18 139 46.03  24  7.95
รวม 1,987 211 10.62 371 18.67 360 18.12 562 28.28 483 24.31

ที่มา  :  งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2541-2543
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ตารางที่ 17  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 ปการศึกษา 2543 และ 2544

ปการศึกษา/คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทักษะทางภาษา เปาหมาย (รอยละ) 2543 2544

ทักษะการอาน 50.00   43.75  5.67
ทักษะการเขียน 50.00   37.08 31.94

ที่มา  :  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม (2544 : 8)
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ภาคผนวก ข

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะการอานและการเขียน (วัดความรูพื้นฐาน)
t-tests
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ตารางที่ 18   แสดงผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะการอานและการเขียน
                     เรียงความ

คนที่ กลุมที่ 1
(30 คะแนน)

กลุมที่ 2
(30 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
19
22

7
9
9
9
9

10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
20

Min  = 9
Max = 22
X     = 13.20  S.D. = 2.66

Min  = 7
Max = 20
X     = 13.42  S.D. = 2.94

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

ภาคผนวก ค

              1.   ตารางวิเคราะหเนื้อหาของทักษะการสอนอานและเขียนของนักเรียน
       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน

              2.   ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ
              3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
              4.   แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม

 การสอนอานและเขียนภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการรวมมือกันของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน

              5.  รายการกิจกรรมการสอนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน
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ตารางการวิเคราะหเนื้อหาของทักษะการสอนอานและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ท่ีไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน

ผูวิจัยไดสรางแผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียน
แบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน (CIRC) โดยเนื้อหาการอานและเขียนสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยไดนํามาทําการทดลอง นํามาจากหนังสือ 3 เลม คือ Highlights, 
English for a Changing World และจากหนังสือ Top Line มากําหนดจุดประสงคการเรยีนรู            
ดังตอไปนี้

เนื้อหาของ Reading นํามาจากหนังสือ ECW. 3, Highlights, และ Top line ระดับ        
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

การอานและการเขียน

Objectives Function Content Activities
- เรียงลําดับความหรือ
  เหตุการณจาก
  ขอความที่อานได

- เขียนบรรยายภาพ
  และสิ่งของตามที่
  กําหนดใหได
- ตีความหมายและ
  แสดงความคิดเห็น
  ของขอความ
  ที่อานได
- เขียนเรียงความ
  ตามที่กําหนดใหได

- ยอสรุปเรื่องของ
  ขอความที่อานได

- อานเรื่องแลวลําดับ
  เหตุการณจากเรื่อง
  ที่อานได

- เขียนบรรยายภาพ
  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

- พูดอธิบาย วิจารณ
   ลักษณะความสําคัญ
   ของทองคํา

- เขียนเร่ืองตามความ
  คิดเห็นของตนเอง
  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- ระบุลักษณะรถยนต
   กับเจาของ

- Buddhist Monks

- Dreams of gold

- Cars are like their
   owners or are they 
?

- จัดกลุมนักเรียน
   เลาเรื่องยอที่อาน
   และตอบคําถามจาก
   เร่ืองที่อานแลวเขียน
   บรรยายภาพเกี่ยวกับ
    เรื่องที่อานได

- คําถามที่หลากหลาย
  เกี่ยวกับเรื่องทองคํา
  กับความจําเปนของ
  มนุษยในชีวิต
  ประจําวัน

- ถาม-ตอบเกี่ยวกับรถ
  ที่ใชในชีวิต
  ประจําวัน – ความ
  สัมพันธของผูใชรถ
  (นิสัย)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136

การอานและการเขียน

Objectives Function Content Activities
- ระบุใจความสําคัญ
  และตั้งชื่อเร่ืองจาก
  ขอความที่อานได
- เขียนประโยคและ
  ขอความตามขั้นตอน
  และวิธีการได
- อานออกเสียงคําและ
  ขอความที่กําหนดให
  ไดถูกตอง
- เขียนบรรยายภาพ
   และสิ่งของตามที่
   กําหนดใหได

- สรุปใจความสําคัญ
  จากเรื่องที่อาน

- เขียนลําดับเหตุการณ
  จากเรื่องที่อาน

- อานเรื่องและ
  ขอความไดถูกตอง
  ชัดเจน
- เขียนแสดงเหตุการณ
  เร่ืองที่อานได

- Three Friends

- McDonald’s

- เขียนแผนภูมิ
  ความหมาย สรุป
  ใจความสําคัญ

- จัดสถานการณให
   นักเรียนแสดง
    บทบาทสมมติ
- เกมสเกี่ยวกับ
  การอานออกเสียง
- Information Gap
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เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Highlight เร่ือง Buddhist Monks

Buddhist Monks
Buddhist monks live in wat (temples). They learn the teachings of Lord

Buddha. Then they teach the teachings to people.
Buddhist monks wear jeewon (yellow robe). They wear no hair They are

usually barefoot. Sometimes they wear sandals, but they do not wear shoes. They do
not wear hats. When the sun is hot, they use their umbrellas.

They carry things in the cloth bags. These bags usually have beautiful
designs on them.

In Thailand only men, not women, over twenty years old can be Buddhist
monks.

Buddhist monks can eat food only twice a day. The first meal is in the
morning. They must finish the second meal before noon. Some monks even eat only
once a day in the morning. They cannot eat any food after twelve o’clock noon. They
can drink water and light drink, but not the drink with food in it.

Buddhist monks usually do not cook their own food. Buddhist people give
it to them. Early every morning the monks go out of their wat. Each monk carries a
big black bowl  They walk through the village People put food in their bowls. The
monks eat the food from their bowls in their wat. After each meal they pray for those
people.

Every afternoon Buddhist monks study the teachings of Lord Buddha, clean
their wat, do the chores, and sometimes talk about the teachings with the people.
Buddhist monks pray for the well-being of men and animals many times a day – at
sunrise, after meals, and at sunset Every Buddhist monk in Thailand cannot have a
wife. But in some other countries like Japan a monk can live with his wife.

Almost all wat (temple) are beautiful. Foreigners like to go and see and
take pictures of them.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



138

เนื้อเร่ืองของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง Dreams of gold

Dreams of gold

Some people believe dreams can tell them what will happen in the future. 
Nobody knows why this is so, but there are many stories about people who had 
dreams that came true. One of these people was a man called John Chapman who, 
many years ago, lived in the small town of  Swaffham in England.

John Chapman dreamt he was standing on London Bridge and a man told 
him how to become rich. John Chapman was a poor man and he needed money, so the 
next day he decided to set off for London. It was 100 miles from Swaffham to 
London. He walked for three days and three nights, and at last he arrived at London 
Bridge. There were lots of people on the bridge, but they were not interested in John 
Chapman. They walked past him. No one talked to him. After three days, John 
Chapman decided to go home, but before he could do this, a shopkeeper came up to 
him.

‘I’ve been watching you,’ he said. ‘Are you waiting for someone?’
‘Yes,’ said John. ‘I had a dream about a man on London Bridge. He was 

going to help me get a lot of money.’
‘Oh,’ said the shopkeeper. ‘You shouldn’t believe in dreams. If I believed 

in dreams, I’d be in Swaffham right now. I had a dream a few days ago about a man 
who lived in Swaffham. His name was John Chapman, and he had gold in his garden 
near an old apple tree.’

John Chapman was surprised by what the shopkeeper said. He immediately
went home and dug near the old apple tree. He soon found many pieces of gold. He 
was so delighted gave some of the gold to his church. For the rest of his life, he was a 
rich man.
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เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ English for changing word เร่ือง
Cars Are Like Their Owners. Or Are They?

Cars Are Like their Owners. Or Are They?
There are many different kinds of cars in this world. My cousin thinks this

is because cars are like their owners. He says, “Rich people won expensive cars, big
people have large cars, and old people drive old cars. “I don’t think I agree with this
idea.

My neighbor, Mrs. Hill is 82 years old. She drives only on Tuesdays, and
then she drives only to the bank. She seldom drives more than 30 kilometers and hour,
and she never has anybody with her. You think Mrs. Hill has a very old, very small
car, Right?

Wrong! Her car is bran – new. It can hold six passengers, and it has a huge
engine. It can travel up the side of a mountain at 200 kilometers and hour!

Mr. Jackson lives next to Mrs. Hill, Mr. Jackson is fat! What kind of car
does he have? You’ve already guessed! His car is tiny. After a big meal, he doesn’t fit
behind the steering wheel. His wife has to push him into the seat.

My friend Diego is an artist. He paints beautiful pictures with brilliant
colors. His car is black! Mrs. Bates owns and ancient car. Smoke and steam boil out
of the engine when she drives it. Poor Mrs. Bates Poor? She owns four restaurants and
has two million dollars in the bank! My Uncle Joe has a tiny car. Every Sunday he
drives to the country with his wife his five children, his mother, and their dog.

Now you have read about my friends and their cars. Do you agree with my
cousin?

Maybe your family has a car. Does it say something about you? Why don’t
you write and tell me about it? I never travel, so I have a lot of time to read letters.
You see, I don’t own a car.
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เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Highlight เร่ือง The Three friends

The Three Friends

Wichit has an English friend. His name is Peter. Wichit also has an American friend
whose name is Bill. They are all good friends. Americans speak English. American English is a
little bit different from British English. Wichit can speak a little English. But they all understand
one another very well.

Last weekend they all want to Peter’s house. They had tea in the garden. “They had
tea” means they are sandwiches and cakes besides tea. English people like to have tea in the
afternoon. Some English people drink tea many times every day – in the morning, in the
afternoon, and in the evening. Some Americans also like tea. But most Americans prefer coffee.
They drink many cups of coffee every day.

While they had tea they talked about their own schools. Peter’s school is in London,
England. Bill’s school is in San Francisco, USA. Wichit’s school is in Chaing Mai, Thailand.
The children met in Bangkok last month and became good friends. Peter and Bill talked about
Christmas holidays but Wichit did not know anything about Christmas.

“Christmas Day is on the twenty-fifth of December.” Peter told Whchit.
“Christmas Day is the day when Jesus Chris was born.” Bill said
“Everybody in our family gives presents to everybody and to our friends.” Peter

added.
“We have a small tree in our house,” said Bill. “We call it a Christmas tree. We hang

presents on it. We also put candles on it. It is very pretty when we light the candles.”
“I would love very much to see your Christmas tree.” Said Wichit. “We also have

things with candles, too.”
“What are they?” said Bill and Peter at the same time.
“They are krathong.  A krathong is made from banana leaves. It can float on water.

We put candles and incensesticks – joss sticks – and some other things in the krathong. Then we
let it float on the water of a river or a canal or a pond.”

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง McDonald’s

McDonald’s

There were two McDonalds – Mac and Dick – and they were brothers. In
1948, they owned a restaurant in California. They liked working in the restaurant, but
they got tired of the customers ordering so many different things to eat.

‘If we gave customers a smaller menu we could make some of the food
before they come, and they wouldn’t have to wait so long for their meals,’ said one of
the brothers. The other brother agreed and added, ‘And if we made the customers
came to the counter, we wouldn’t need any waiters or waitresses. We could also use
plastic plates so there wouldn’t be any washing-up.’

These were such good ideas that the McDonald brothers used them, and the
customers were very pleased. They got their meals very quickly – in less than a
minute – and they paid only 15 cents for hamburgers and 10 cents for fries. The first
McDonald’s restaurant had no seats for customers to sit on. This meant that people
had to take their food away, and that no one had to clean up any tables after them.

Then a man called Ray Kroc came to  the brothers and asked to buy their
business. They Agreed to sell it to him for $27 million. After that, people paid Ray
Kroc to open their own restaurants using the McDonald’s name and menu. Before
long, there were McDonald’s restaurants all over the United States, and nowadays,
they are all over the world – even in China and Russia.

The most successful McDonald’s business is in Hong Kong. The Hong
Kong McDonald’s sells more hamburgers everyday than any other McDonald’s
anywhere else in the world. McDonald’s restaurants are so successful because
children love going to them. They like the food, and they like the toys and games they
can get at McDonald’s.
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Table of Test Specification for Ninth Grade student
Objectives Function Content Text

 type
Cog
Lev

No of
Items

Test
Technique

Time
(60mins)

 Weight Scoring

- เรียงลําดับ
  ความหรือ
  เหตุการณ
  จาก
  ขอความ
  ที่อานได
- เขียน
  บรรยาย
  ภาพและ
  สิ่งของ
  ตามที่
  กําหนดให
  ได
- ตีความ
  หมายและ
  แสดง
  ความคิด
  เห็นของ
  ขอความ
  ที่อานได
- เขียน
  เรียงความ
  ที่กําหนด
  ใหได

- อานเรื่อง
  ลําดับ
 เหตุการณ
 จากเรื่อง
  ที่อานได

- เขียน
  บรรยายภาพ
  เกี่ยวกับเรื่อง
  ที่อาน

- พูดอธิบาย
 วิจารณ
 ลักษณะ
 ความสําคัญ
 ของทองคํา

- เขียนเรื่อง
  ตามความ
  คิดเห็นของ
  ตนเอง
  เกี่ยวกับเรื่อง
  ที่อาน

- Buddhist
   Monks
   (Reading)

- Mother's
   Day
   (Writing)

- Dreams of
   gold
   (Reading)

- My Dream
  (Writing)

Passage

Passage

Passage

Passage

C

C

C

C

1-4

1

5-12

1

M/C

M/C

M/C

M/C

12

50

24

50

4

10

8

10

4

10

8

10
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Objectives Function Content Text
 type

Cog
Lev

No of
Items

Test
Technique

Time
(60mins)

Weight Scoring

- ยอสรุป
  เรื่องของ
  ขอความ
  ที่อานได

- ระบุ
  ใจความ
   สําคัญ
   และต้ังช่ือ
   เรื่องจาก
   ขอความ
   ทีอานได
- เขียน
  ประโยค
  และ
  ขอความ
  ตาม
 ขั้นตอน
 และวิธีการ
  ได

- ระบุลักษณะ
  รถยนตกับ
  เจาของ

- สรุปใจความ
  สําคัญจาก
  เรื่องที่อาน

- เขียนลําดับ
  เหตุการณ
  จากเรื่อง
  ที่อาน

- Cars are
  like their
  owners or
  are they?
  (Reading)

  (Writing)
- Three
  Friends
  (Reading)

- My Future
  (Writing)

Passage

Passage

Passage

C

C

C

13-17

18-25

1

M/C

M/C

M/C

15

24

25

5

8

5

5

8

5
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Objectives Function Content Text
 type

Cog
Lev

No of
Items

Test
Technique

Time
(60mins)

Weight Scoring

- อานออก
  เสียงคํา
  และ
  ขอความที่
  กําหนดให
  ไดถูกตอง
- เขียน
  บรรยาย
  ภาพและ
  สิ่งของ
  ตามที่
  กําหนดให
  ได

- อานเรื่อง
  และขอความ
  ไดถูกตอง
   ชัดเจน

- เขียนแสดง
  เหตุการณ
  เรื่องที่อาน
  ได

-McDonald’s
(Reading)

-My Future
(Writing)

Passage

Passage

C

C

26-30

1

M/C

M/C

15

25

5

5

5

5

Level :
1. M = Machine                   2. K = Knowledge             3. T = Translate
4. C = Communication        5. Cr = Criticism
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูกิจกรรมการสอนแบบให      
นักเรียนรวมมือกันเรียน และการสอนแบบปกติ

ผูวิจัยไดสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามโดยใชวิธีของลิเคิรท (Likert rating) จากหนังสือวิจัย

ของ ทวีป  ศิริรัศมี (2534) และดัดแปลงจาแนวคิดของจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and
Johnson : 1996, 1993)

2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูกิจกรรมการสอน
แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน จํานวน 10 ขอ โดยใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย  นอยที่สุด  โดยใชเกณฑของไลเคิรท ดังนี้

แบบสอบถามที่มีขอความเห็น คือ
มากที่สุด ใหคาระดับเทากับ   5
มาก ใหคาระดับเทากับ   4
ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ   3
นอย ใหคาระดับเทากับ   2
นอยที่สุด ใหคาระดับเทากับ   1
นําคําถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน

ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 10 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient)
ของครอนบารค (Conbarch)
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2545

คําชี้แจง แบบสอบถามความคิดเห็น  แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับการประเมิน ซ่ึงมีอยูทั้งหมด
5 ระดับ  คือ 5 = มากที่สุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง   2 = นอย  1 = นอยที่สุด
ตอนที่ 2  ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

ตอนที่ 1
ระดับการประเมิน

รายการประเมิน 5 4 3 2 1
ดานบรรยากาศการเรียนรู
1. ครูมีความกระตือรือรน ยิ้มแยม ใหอิสระแกนักเรียน

ในการแสดงความคิดเห็น
2. ครูจัดหองเรียน โดยมีวัสดุ ส่ือการเรียนการสอนที่

สนับสนุนการเรียนของนักเรียน
3. ครูจัดศูนยการเรียนรู ที่นักเรียนมีอิสระในการคน

ควาหาความรูดวยตนเอง
4. ครูไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักเรียน
5. นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความรูสึกที่ดีตอ

การเรียนภาษาอังกฤษ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให

นัก เรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลง   
การเรียนรู

7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียนรูและ
       ทํางานรวมกัน โดยเนนกระบวนการกลุมและใช
       ส่ือการสอนที่หลากหลาย
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ระดับการประเมิน
รายการประเมิน 5 4 3 2 1

8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนได
       พัฒนาความรู ความสามารถ ตามความสามารถของ
       นักเรียนเอง โดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทางดาน
       การอยูรวมกันในสังคมไปพรอมกับเนื้อหาวิชา
9.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเปดโอกาส
      ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น อยางเปนอิสระ
      และสงเสริมการชวยเหลือกันโดยใหคนเกง
      ชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการเรียน
       การสอนสวนใหญนักเรียน เปนผูกระทํา

                                                                    รวม

ตอนที่ 2
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษ         

มากนอยเพียงใด
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………

2. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษา และตองการใหครู
จัดกิจกรรมอยางไร (ขอเสนอแนะ)

………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
………………….…………………….…………………….…………………….……………
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการสอนอาน     
และเขียนภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการรวมมือกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ     
การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน

คําชี้แจง   กรุณาเติม  1, 0, -1  ลงในชองความคิดเห็น
1    หมายถึง    แนใจวาหนาที่ภาษาทักษะอานและเขียนและกิจกรรมการสอนเนื้อหา
                     ทักษะอานและเขียนภาษาอังกฤษเหมาะสมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
0    หมายถึง    ไมแนใจวาหนาที่ภาษาทักษะอานและเขียนและกิจกรรมการสอนเนื้อหา
                     ทักษะอานและเขียนภาษาอังกฤษเหมาะสมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
-1   หมายถึง    แนใจวาไมเปนหนาที่ภาษาทักษะอานและเขียนและกิจกรรมการสอน

             เนื้อหาทักษะอานและเขียนภาษาอังกฤษเหมาะสมในชั้นมัธยมศึกษา
             ปที่ 3

การอานและการเขียน

Objectives Function Content Activities ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

- เรียงลําดับความ
  หรือเหตุการณจาก
  ขอความที่อานได

- เขียนบรรยายภาพ
  และสิ่งของตามที่
  กําหนดใหได

- ตีความหมายและ
  แสดงความคิดเห็น
  ของขอความ
  ที่อานได
- เขียนเรียงความ
  ตามที่กําหนดใหได

- อานเรื่องแลวลําดับ
  เหตุการณจากเรื่อง
  ที่อานได

- เขียนบรรยายภาพ
  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

-  อธิบาย วิจารณ
   ลักษณะความสําคัญ
   ของทองคํา

- เขียนเรื่องตามความ
  คิดเห็นของตนเอง
  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

- Buddhist
  Monks

- Dreams of
   gold

- จัดกลุมนักเรียน
   เลาเรื่องยอที่อาน
   และตอบคําถามจาก
   เรื่องที่อานแลวเขียน
   บรรยายภาพเกี่ยวกับ
   เรื่องที่อานได

- คําถามที่หลากหลาย
  เกี่ยวกับเรื่องของ
  ทองคํากับความจําเปน
  ของมนุษยในชีวิต
  ประจําวัน
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การอานและการเขียน

Objectives Function Content Activities ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

- ยอสรุปเรื่องของ
  ขอความที่อานได

- ระบุลักษณะรถยนต
   กับเจาของ

- Cars are like
   their owners
   or are they ?

- ถาม-ตอบเกี่ยวกับรถ
  ที่ใชในชีวิต
  ประจําวัน – ความ
  สัมพันธของผูใชรถ

- ระบุใจความสําคัญ
  และตั้งช่ือเรื่องจาก
  ขอความที่อานได
- เขียนประโยคและ
  ขอความตาม
  ขั้นตอนและวิธีการ
 ได

- อานออกเสียงคํา
  และขอความที่
  กําหนดใหได
  ถูกตอง
- เขียนบรรยายภาพ
   และสิ่งของตามที่
   กําหนดใหได

- สรุปใจความสําคัญ
  จากเรื่องที่อาน

- เขียนลําดับ
  เหตุการณ จากเรื่อง
  ที่อาน

- อานเรื่องและ
  ขอความไดถูกตอง
  ชัดเจน

- เขียนเรียงความ
  แสดงเหตุการณ
  เรื่องที่อานได

- Three Friends

- McDonald’s

- เขียนแผนภูมิ
  ความหมาย สรุป
  ใจความสําคัญ

- จัดสถานการณให
   นักเรียนแสดง
    บทบาทสมมติ
- เกมสเกี่ยวกับการ
  อานออกเสียง
- Information Gap
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กิจกรรมการสอนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน

Function Content Type of Activities Cooperative methods
- อานเรื่องลําดับ
  เหตุการณจากเรื่อง
  ที่อานได
- เขียนบรรยายภาพ
  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- พูดอธิบาย วิจารณ
  ลักษณะความสําคัญ
  ของทองคํา
- เขียนเรื่องตามความ
  คิดเห็นของตนเอง
  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- ระบุลักษณะรถยนต
  กับเจาของ

- สรุปใจความสําคัญ
  จากเรื่องที่อาน
- เขียนลําดับเหตุการณ
  จากเรื่องที่อาน

- อานเรื่องและขอความ
  ไดถูกตองชัดเจน
- เขียนแสดงเหตุการณ
  เรื่องที่อานได

- Buddhist Monks

- Buddhist Monks

- Dreams of gold

- Dreams of gold

- Cars are like their
  owners or are they?

- Three Friends

- Three Friends

- McDonald’s

- McDonald’s

- จัดกลุมนักเรียนเลาเรื่องยอ
  ที่อานและตอบคําถามจาก
  เรื่องที่อาน แลวเขียน
  บรรยายภาพเกี่ยวกับเรื่อง
  ที่อานได
- ถามคําถามที่หลากหลาย
  เกี่ยวกับเรื่องของทองคํา
  กับความจําเปนของมนุษย

- ถามตอบเกี่ยวกับรถที่ใช
  ในชีวิตประจําวัน – ความ
  สัมพันธของผูใชรถ (นิสัย)
- เขียนแผนภูมิ ความหมาย
  สรุปใจความสําคัญ

- จัดสถานการณใหนักเรียน
  แสดงบทบาทสมมติแลว
  เขียนประโยคจาก
  สถานการณบทบาทสมมติ
- เกมสเกี่ยวกับการอาน
  ออกเสียง
- Information Gap

CIRC

Pair Check

Pair Check

CIRC

CIRC
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ภาคผนวก ง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
1.  ความตรงเชิงเนื้อหา

     2.  ความยากงาย
     3.  ความเชื่อม่ัน
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ตารางที่ 19  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมทดลอง

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญขอ ประเด็น

+1 0 -1

คาดัชนี
สอดคลอง

1. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 1 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 2 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 3 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 4 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 5 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

6. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 6 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  19  (ตอ)

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญขอ ประเด็น

+1 0 -1

คาดัชนี
สอดคลอง

7. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 7 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

8. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 8 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

9. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 9 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

10. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 10 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมควบคุม

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญขอ ประเด็น

+1 0 -1

คาดัชนี
สอดคลอง

1. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 1 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 2 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 3 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 4 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 5 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

6. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 6 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  20  (ตอ)

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญขอ ประเด็น

+1 0 -1

คาดัชนี
สอดคลอง

7. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 7 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

8. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 8 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

9. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 9 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

10. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน
การสอนที่ 10 ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156

ตารางที่ 21  ผลประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูเชี่ยวชาญ
จุดประสงค ขอที่ 1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1. +1 +1 +1 1.00
2. +1 +1 +1 1.00
3. +1 +1 +1 1.00

1.  (ทักษะการอาน) เรียงลําดับความหรือเหตุการณ
     จากขอความที่อานได

4. +1 +1 +1 1.00

5. +1 +1 +1 1.00
6. +1 +1 +1 1.00
7. +1 +1 +1 1.00
8. +1 +1 +1 1.00
9. +1 +1 +1 1.00
10. +1 +1 +1 1.00
11. +1 +1 +1 1.00

2.  (ทักษะการอาน) ตีความหมายและแสดง
     ความคิดเห็นจากขอความที่อานได

12. +1 +1 +1 1.00

13. +1 +1 +1 1.00
14. +1 +1 +1 1.00
15. +1 +1 +1 1.00
16. +1 +1 +1 1.00

3.  (ทักษะการอาน) ยอ สรุปเรื่องหรือขอความ
     ที่อานได

17. +1 +1 +1 1.00

18. +1 +1 +1 1.00
19. +1 +1 +1 1.00
20. +1 +1 +1 1.00
21. +1 +1 +1 1.00
22. +1 +1 +1 1.00
23. +1 +1 +1 1.00
24. +1 +1 +1 1.00

4. (ทักษะการอาน) ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อ
    เรื่องจากขอความที่อานได

25. +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 21  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
จุดประสงค ขอที่ 1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

26. +1 +1 +1 1.00
27. +1 +1 +1 1.00
28. +1 +1 +1 1.00
29. +1 +1 +1 1.00

5.  (ทักษะการอาน) อานออกเสียงคําและขอความ
     ที่กําหนดใหไดถูกตอง

30. +1 +1 +1 1.00

1. +1 +1 +1 1.00

2. +1 +1 +1 1.00

6.  (ทักษะเขียน) นักเรียนเขียนประโยคและ
     ขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอน
     และวิธีการได
7.  (ทักษะเขียน) นักเรียนเขียนบรรยายภาพและ
     ส่ิงของตามที่กําหนดใหได
8.  (ทักษะเขียน) นักเรียนเขียนเรียงความตามที่
     กําหนดใหได 3. +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 22  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ตอนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน 1 2 3
คาดัชนี

ความสอดคลอง
ดานบรรยากาศการเรียนรู
1.  ครูมีความกระตือรือรน ยิ้มแยม ใหอิสระแกนักเรียน
     ในการแสดงความคิดเห็น
2.  ครูจัดหองเรียน โดยมีวัสดุ ส่ือการเรียนการสอนที่
     สนับสนุนการเรียนของนักเรียน
3.  ครูจัดศูนยการเรียนรู ที่นักเรียนมีอิสระในการคนควา
     หาความรูดวยตนเอง
4.  ครูไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักเรียน
5.  นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความรูสึกที่ดีตอ
     การเรียนภาษาอังกฤษ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให
      นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลง
      การเรียนรู
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียนรูและ
     ทํางานรวมกัน โดยเนนกระบวนการกลุมและใชส่ือ
     การสอนที่หลากหลาย
8.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนได
      พัฒนาความรู ความสามารถ ตามความสามารถของ
      นักเรียนเอง โดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทางดาน
      การอยูรวมกันในสังคมไปพรอมกับเนื้อหาวิชา
9.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสให
     นักเรียนไดแสดงความคดิเห็น อยางเปนอิสระ และ
     สงเสริมการชวยเหลือกันโดยใหคนเกงชวยเหลือ
     คนที่เรียนออนกวา

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ตารางที่ 22 (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน 1 2 3

คาดัชนี
ความสอดคลอง

10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรม
       การเรียนการสอนสวนใหญนักเรียนเปนผูกระทํา +1 +1 +1 1.00

ตอนที่ 2
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบรวมมือ นักเรียนเกิดการเรียนรู           

ภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และตองการ 
ใหครูจัดกิจกรรมอยางไร (ขอเสนอแนะ)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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ตารางสรุปการหาคา IOC
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ทักษะการอานและเขียน

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3ขอแบบ

สอบถาม ผช. จาตุรงค อ. กัลยาณี อ. สรัญญา
∑R IOC สรุป แกไข

1. 1 1 1 3 1 ผาน
2. 1 1 1 3 1 ผาน
3. 1 1 1 3 1 ผาน
4. 1 1 1 3 1 ผาน
5. 1 1 1 3 1 ผาน
6. 1 1 1 3 1 ผาน
7. 1 1 1 3 1 ผาน
8. 1 1 1 3 1 ผาน
9. 1 1 1 3 1 ผาน
10. 1 1 1 3 1 ผาน

ตารางสรุปการหาคา IOC
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ทักษะการอานและเขียน

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3ขอแบบ

สอบถาม ผช. จาตุรงค อ. กัลยาณี อ. สรัญญา
∑R IOC สรุป แกไข

1. 1 1 1 3 1 ผาน
2. 1 1 1 3 1 ผาน

รายงานผลการหาคา IOC ของเครื่องมือ ในการจัดทําวิทยานิพนธ
เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ทักษะการอานและเขียน

       …………………………
   (นางสาวศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ)
  ผูจัดทํา วันที่ 20 ธันวาคม 2545
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ตารางที่ 23  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ขอที่ P R ขอที่ P R

1. 0.77 0.45 16. 0.73 0.55
2. 0.59 0.45 17. 0.64 0.55
3. 0.77 0.27 18. 0.77 0.45
4. 0.32 0.27 19. 0.68 0.27
5. 0.77 0.45 20. 0.68 0.45
6. 0.73 0.55 21. 0.64 0.55
7. 0.64 0.55 22 0.77 0.45
8. 0.73 0.55 23. 0.68 0.45
9. 0.64 0.55 24. 0.68 0.45
10. 0.77 0.45 25. 0.59 0.27
11. 0.68 0.45 26. 0.68 0.45
12. 0.32 0.27 27. 0.68 0.64
13. 0.64 0.55 28. 0.73 0.36
14. 0.77 0.45 29. 0.59 0.27
15 0.77 0.45 30. 0.64 0.36

หมายเหตุ :  ขอสอบที่ผานเกณฑตองมีคา P  ระหวาง 0.20 – 0.80
 และคา r ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป

           : คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได = 0.92
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน

       1.   คะแนนหลังเรียน ทักษะการอาน
2.   คะแนนหลังเรียน ทักษะการเขียน
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ตารางที่ 24  แสดงคะแนนหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนและวิธีสอน
 แบบปกติ ทักษะการอาน

วิธีสอนแบบให
นักเรียนรวมมือกันเรียน

วิธีสอน
แบบปกติ

วิธีสอนแบบให
นักเรียนรวมมือกันเรียน

วิธีสอน
แบบปกติ

คนที่ หลังเรียน หลังเรียน คนที่ หลังเรียน หลังเรียน
1. 29 23 21. 28 26
2. 28 25 22. 30 23
3. 27 26 23. 29 21
4. 23 27 24. 28 23
5. 28 15 25. 29 24
6. 23 27 26. 28 26
7. 23 26 27. 30 24
8. 26 24 28. 29 26
9. 27 26 29. 25 26
10 27 24 30. 27 26
11 25 25 31. 27 25
12. 24 23 32. 29 27
13. 28 26 33. 28 22
14. 29 28 34. 27 22
15. 27 22 35. 23 27
16. 30 22 36. 20 24
17. 30 20 37. 24 24
18. 30 17 38. 28 21
19. 24 26 39. 19 24
20. 28 25 40. 25 26
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ตารางที่ 25  แสดงคะแนนหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน และวิธีสอน
 แบบปกติ ทักษะการเขียน

วิธีสอนแบบให
นักเรียนรวมมือกันเรียน

วิธีสอน
แบบปกติ

วิธีสอนแบบให
นักเรียนรวมมือกันเรียน

วิธีสอน
แบบปกติ

คนที่ หลังเรียน หลังเรียน คนที่ หลังเรียน หลังเรียน
1. 14.0 17.0 21. 16.5 18.0
2. 14.0 14.0 22. 17.0 19.0
3. 17.0 16.5 23. 17.0 15.0
4. 14.0 18.0 24. 17.0 11.5
5. 16.5 18.5 25. 18.5 14.0
6. 17.5 17.5 26. 17.0 18.0
7. 17.0 14.0 27. 21.0 17.0
8. 16.5 12.0 28. 19.5 16.5
9. 16.5 14.0 29. 20.0 17.5
10 18.0 13.5 30. 21.5 14.0
11 17.5 16.5 31. 19.0 14.5
12. 18.5 11.5 32. 18.5 15.0
13. 15.5 17.0 33. 17.0 14.0
14. 16.0 14.0 34. 18.5 18.0
15. 16.0 11.5 35. 18.5 19.0
16. 17.0 14.5 36. 18.5 19.5
17. 17.0 14.0 37. 17.5 18.5
18. 18.5 12.5 38. 17.5 18.5
19. 17.0 13.0 39. 17.5 19.0
20. 17.5 14.5 40. 17.5 19.5
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ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
      2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

         3.  แผนการสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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แบบทดสอบหลังเรียน (posttest)

แบบทดสอบวัดผลความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน  30  ขอ เวลา     90     นาที
คําชี้แจง

1. ใหนักเรียนเขียนชื่อ นามสกุล ช้ัน หอง เลขที่ ในกระดาษคําตอบ
2. ใหนักเรียนกากบาทลงบนตัวเลือกที่คิดวาถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบเพียง

คําตอบเดียว
3. หามขีดเขียนเครื่องหมาย สัญลักษณ หรือส่ิงใด ๆ ลงบนแบบทดสอบนี้
4. ใหสงกระดาษคําตอบ พรอมกับกระดาษคําถามที่กรรมการคุมสอบ
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จุดประสงคการเรียนรูท่ี 1  :  (ทักษะการอาน) เรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได
      ขอ 1 - 4

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Highlight เร่ือง Buddhist Monks

Buddhist Monks
Buddhist monks live in wat (temples). They learn the teachings of Lord

Buddha. Then they teach the teachings to people.
Buddhist monks wear jeewon (yellow robe). They wear no hair They are

usually barefoot. Sometimes they wear sandals, but they do not wear shoes. They do
not wear hats. When the sun is hot, they use their umbrellas.

They carry things in the cloth bags. These bags usually have beautiful
designs on them.

In Thailand only men, not women, over twenty years old can be Buddhist
monks.

Buddhist monks can eat food only twice a day. The first meal is in the
morning. They must finish the second meal before noon. Some monks even eat only
once a day in the morning. They cannot eat any food after twelve o’clock. They can
drink water and light drink, but not the drink with food in it.

Buddhist monks usually do not cook their own food. Buddhist people give
it to them. Early every morning the monks go out of their wat. Each monk carries a
big black bowl  They walk through the village, people put food in their bowls. The
monks eat the food from their bowls in their wat. After each meal they pray for those
people.

Every afternoon Buddhist monks study the teachings of Lord Buddha, clean
their wat, do the chores, and sometimes talk about the teachings with the people.
Buddhist monks pray for the well-being of men and animals many times a day – at
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sunrise, after meals, and at sunset. Every Buddhist monk in Thailand cannot have a
wife. But in some other countries like Japan a monk can live with his wife.

Almost all wat (temple) are beautiful. Foreigners like to go and see and
take pictures of them.

Choose the best answer.
1. When the sun is hot, Buddhist monks  ________.

a. wear shoes b. wear sandals
c. use umbrellas d. use hat

2.  Buddhist monks sometimes wear ________.
a. shoes b. sandals
c. umbrellas d. hat

3.  Buddhist monks usually eat food __________ a day.
a. once b. twice
c. once or twice d. third

4.  Buddhist monks do not __________ their own food.
a. eat b. cook
c. carry d. look

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 2  :  (ทักษะการอาน) ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นจากขอความ
     ที่อานได  (ขอ 5 – 8)

เนื้อเร่ืองของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง Dreams of gold

Dreams of gold

Some people believe dreams can tell them what will happen in the future. 
Nobody knows why this is so, but there are many stories about people who had 
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dreams that came true. One of these people was a man called John Chapman who, 
many years ago, lived in the small town of  Swaffham in England.

John Chapman dreamt he was standing on London Bridge and a man told 
him how to become rich. John Chapman was a poor man and he needed money, so the 
next day he decided to set off for London. It was 100 miles from Swaffham to 
London. He walked for three days and three nights, and at last he arrived at London 
Bridge. There were lots of people on the bridge, but they were not interested in John 
Chapman. They walked past him. No one talked to him. After three days, John 
Chapman decided to go home, but before he could do this, a shopkeeper came up to 
him.

‘I’ve been watching you,’ he said. ‘Are you waiting for someone?’
‘Yes,’ said John. ‘I had a dream about a man on London Bridge. He was 

going to help me get a lot of money.’
‘Oh,’ said the shopkeeper. ‘You shouldn’t believe in dreams. If I believed 

in dreams, I’d be in Swaffham right now. I had a dream a few days ago about a man 
who lived in Swaffham. His name was John Chapman, and he had gold in his garden 
near an old apple tree.’

John Chapman was surprised by what the shopkeeper said. He immediately
went home and dug near the old apple tree. He soon found many pieces of gold. He 
was so delighted gave some of the gold to his church. For the rest of his life, he was a 
rich man.

Choose the best answer.
5.  What did John Chapman dream?
      He dreamt he was standing on_____________ .

a. London Bridge b. France Bridge
c. Tokyo Bridge d. Italy Bridge
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6.  How far was Swaffham to London?
a. 50 miles b. 80 miles
c. 100 miles d. 120 miles

7.  Where did John Chapman find many pieces of gold?
a. near the mango tree. b. near the coconut tree.
c. near the strawberries tree d. near the apple tree.

8.  How did John Chapman feel after finding many pieces of gold?
a. excited b. surprised
c. delighted d. worried

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 2  :  (ทักษะการอาน) ตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความ
     ที่อานได (ขอ 9 – 12)

I hate to eat, because it takes too much time.  I eat instant soup and drink 
instant coffee. I eat fruits and vegetables, but I don’t cook them. I usually eat a 
sandwich instead of a big meal. When I make a big meal, I don’t have time to do my 
homework. Also, big meals make me fat, and I hate to wash the dishes.

9.  How does the writer feel?
a. He loves to play. b. He hates to do home work.
c. He loves to sleep. d. He hates to eat.

10. What does the writer eat instead of a big meal?
a. Soup and drink. b. Fruits and vegetables.
c. A sandwich. d. Salad.
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11. What will happen if the writer makes a big meal?
       He doesn’t have time ____________ .

a. to play tennis. b. to go shopping.
c. to do homework. d. to sleep.

12. Why does the writer hate to eat?
a. Because it takes too much time. b. Because it is impolite.
c. Because it is uncomfortable. d. Because it is complicate.

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 3  :  (ทักษะการอาน) ยอ สรุปเรื่องหรือขอความที่อานได (ขอ 13 – 17)

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ English for changing world เร่ือง
Cars Are Like Their Owners. Or Are They?

Cars Are Like their Owners. Or Are They?
There are many different kinds of cars in this world. My cousin thinks this

is because cars are like their owners. He says, “Rich people own expensive cars, big
people have large cars, and old people drive old cars. “I don’t think I agree with this
idea.

My neighbor, Mrs. Hill is 82 years old. She drives only on Tuesdays, and
then she drives only to the bank. She seldom drives more than 30 kilometers and hour,
and she never has anybody with her. You think Mrs. Hill has a very old, very small
car, Right?

Wrong! Her car is brand – new. It can hold six passengers, and it has
a huge engine. It can travel up the side of a mountain at 200 kilometers and hour!

Mr. Jackson lives next to Mrs. Hill, Mr. Jackson is fat! What kind of car
does he have? You’ve already guessed! His car is tiny. After a big meal, he doesn’t fit
behind the steering wheel. His wife has to push him into the seat.
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My friend Diego is an artist. He paints beautiful pictures with brilliant
colors. His car is black! Mrs. Bates owns and ancient car. Smoke and steam boil out
of the engine when she drives it. Poor Mrs. Bates Poor? She owns four restaurants and
has two million dollars in the bank! My Uncle Joe has a tiny car. Every Sunday he
drives to the country with his wife his five children, his mother, and their dog.

Now you have read about my friends and their cars. Do you agree with my
cousin?

Maybe your family has a car. Does it say something about you? Why don’t
you write and tell me about it? I never travel, so I have a lot of time to read letters.
You see, I don’t own a car.

Choose the best answers.
13. Whose car is brand-new ?

a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill
c. Mr. Diego d. Mrs. Bates

14. Whose car is black?
a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill
c. Mr. Diego d. Mrs. Bates

15. Who owns an ancient car?
a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill
c. Mr. Diego d. Mrs. Bates

16. Who has five children?
a. Mr. Joe b. Mr. Jackson
c. Mr. Diego d. Mrs. Bates

17. When does Uncle Joe drives to the country with his wife?
a. On Monday b. On Wednesday
c. On Friday d. On Sunday
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จุดประสงคการเรียนรูท่ี 4 :  (ทักษะอาน) ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
    (ขอ 18 – 22)

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Highlight เร่ือง The Three friends

The Three Friends

Wichit has an English friend. His name is Peter. Wichit also has an
American friend whose name is Bill. They are all good friends. Americans speak
English. American English is a little bit different from British English. Wichit can
speak a little English. But they all understand one another very well.

Last weekend they all want to Peter’s house. They had tea in the garden.
“They had tea” means they are sandwiches and cakes besides tea. English people like
to have tea in the afternoon. Some English people drink tea many times every day – in
the morning, in the afternoon, and in the evening. Some Americans also like tea. But
most Americans prefer coffee. They drink many cups of coffee every day.

While they had tea they talked about their own schools. Peter’s school is in
London, England. Bill’s school is in San Francisco, USA. Wichit’s school is in
Chaing Mai, Thailand. The children met in Bangkok last month and became good
friends. Peter and Bill talked about Christmas holidays but Wichit did not know
anything about Christmas.

“Christmas Day is on the twenty-fifth of December.” Peter told Whchit.
“Christmas Day is the day when Jesus Chris was born.” Bill said
“Everybody in our family gives presents to everybody and to our friends.”

Peter added.
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“We have a small tree in our house,” said Bill. “We call it a Christmas tree.
We hang presents on it. We also put candles on it. It is very pretty when we light the
candles.”

“I would love very much to see your Christmas tree.” Said Wichit. “We
also have things with candles, too.”

“What are they?” said Bill and Peter at the same time.
“They are krathong.  A krathong is made from banana leaves. It can float

on water. We put candles and incensesticks – joss sticks – and some other things in
the krathong. Then we let it float on the water of a river or a cannel or a pond.”

Choose the best answers.
18. Who is Bill?

a. He is an English boy. b. He is an American boy.
c. He is a Thai friend. d. He is a Thai student.

19. Where were the boys?
a. They were at Wichit’s house. b. They were at Peter’s house.
c. They were at Bill’s house. d. They were at Wichai’s house.

20. What does “They had tea” mean?
a. it means they drank tea
b. It means they are sandwiches.
c. It means they ate other things besides tea.
d. It means they buy tea.

21. What did they talk about while they had tea?
a. They talked about their own schools.
b. They talked about Christmas holidays.
c. They talked about schools and Christmas.
d. They talked about sports.
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22. Where is Bill’s school?
a. It is in London, England. b. It is in San Francisco, USA.
c. It is in Chiang Mai, Thailand. d. It is in France.

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 4 : (ทักษะอาน) ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
   (ขอ 23 – 25)

Read the paragraphs then choose the best answer.

Learning English is hard.  Yesterday morning I walked into my English
class and said, “Good night, everybody.” Everyone laughed but the teacher. I’m afraid
I’m going to fail.

Choose the best answer.
23. Who is the writer?

a. The teacher. b. The student.
c. The doctor. d. The Patient.

24. Is learning English difficult?
a. Yes, it is. b. No, it is not.
c. Sometimes. d. All are correct.

25.  What is the best title for this passage?
a. Everyone laughed. b. I’m afraid I’m going to fail.
c. Yesterday morning. d. Learning English is hard.
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จุดประสงคการเรียนรูท่ี 5 :  อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง (ขอ 26 – 30)

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง McDonald’s

McDonald’s
There were two McDonalds – Mac and Dick – and they were brothers. In

1948, they owned a restaurant in California. They liked working in the restaurant, but
they got tired of the customers ordering so many different things to eat.

‘If we gave customers a smaller menu we could make some of the food
before they come, and they wouldn’t have to wait so long for their meals,’ said one of
the brothers. The other brother agreed and added, ‘And if we made the customers
come to the counter, we wouldn’t need any waiters or waitresses. We could also use
plastic plates so there wouldn’t be any washing-up.’

These were such good ideas that the McDonald brothers used them, and the
customers were very pleased. They got their meals very quickly – in less than a
minute – and they paid only 15 cents for hamburgers and 10 cents for fries. The first
McDonald’s restaurant had no seats for customers to sit on. This meant that people
had to take their food away, and that no one had to clean up any tables after them.

Then a man called Ray Kroc came to  the brothers and asked to buy their
business. They agreed to sell it to him for $27 million. After that, people paid Ray
Kroc to open their own restaurants using the McDonald’s name and menu. Before
long, there were McDonald’s restaurants all over the United States, and nowadays,
they are all over the world – even in China and Russia.

The most successful McDonald’s business is in Hong Kong. The Hong
Kong McDonald’s sells more hamburgers everyday than any other McDonald’s
anywhere else in the world. McDonald’s restaurants are so successful because
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children love going to them. They like the food, and they like the toys and games they
can get at McDonald’s.

Choose the best answer.
26. Who are Mac and Dick?

a. They are friends. b. They are brothers.
c. They are cousins. d. They are boyfriends.

27. When did Mac and Dick own a restaurant?
a. In 1945 b. In 1946
c. In 1947 d. In 1948

28. What town did Mac and Dick own a restaurant?
a. California b. Toronto
c. Utah d. San Francisco

29. How much the customers pay for hamburgers?
a. 5 cents b. 10 cents
c. 15 cents d. 20 cents

30. How much the customers pay for fries?
a. 5 cents b. 10 cents
c. 15 cents d. 20 cents
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) วิชาภาษาอังกฤษ

ขอ ขอ
1. c 16. a
2. b 17. d
3. b 18. b
4. b 19. b
5. a 20. c
6. c 21. a
7. d 22. b
8. c 23. b
9. d 24. a
10. c 25. d
11. c 26. b
12. a 27. d
13. b 28. a
14. c 29. c
15. d 30. b
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลา : 50 นาที
    วิชา อ 016     คะแนน : 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 1 : เขียนบรรยายภาพตามที่กําหนดใหได
Look at the picture then write about Mother’s Day
(15 sentences or more than)

      Mother’s Day_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลา : 50 นาที
    วิชา อ 016     คะแนน : 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 2 และ 3 : เขียนประโยคและเขียนบรรยายความคิดเห็นได
Look at the picture then write about My future.
(15 sentences or more than)

      My future ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลา : 50 นาที
    วิชา อ 016     คะแนน : 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรูท่ี 2 : เขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได
Look at the picture then write about My dream.
(15 sentences or more than)

    My dream __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



183

ตารางที่ 26  เนื้อหาและจํานวนคาบเวลาที่ใชสอนในแตละแผนการสอน

แผนการสอนที่ โครงการสอน จํานวนคาบ จุดประสงคที่
1 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย

การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการอานเรื่อง
Buddhist Monks)
- พูดบรรยายเรื่องที่อานไดเกี่ยวกับ Buddhist
   Monks
- ถาม – ตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
  รอยละ 60
- อานและทําแบบฝกหัดเรียงประโยคจาก
  เร่ืองที่อาน โดยจัดลําดับเหตุการณไดถูกตอง

1 3
(ทักษะการอาน)

2 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการเขียนเร่ือง
Buddhist Monks)
- เขียนบรรยายภาพตามเรื่องที่กําหนดใหได
- เขียนเติมขอความโดยใชศัพทที่เหมาะสม
  และไดใจความ

1 3
(ทักษะการเขียน)

3 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการอานเรื่อง
Dreams of gold)
- อานเรื่องที่กําหนดใหไดถูกตอง
- เลาเรื่องที่อานได
- ถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานไดถูกตองกวา    
  70%

1 2
(ทักษะอาน)
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แผนการสอนที่ โครงการสอน จํานวนคาบ จุดประสงคที่
4 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย

การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการเขียนเร่ือง
Dreams of gold)
- บอกและสะกดคําศัพทใหมไดถูกตองจาก
   เรื่องที่อาน
- เขียนเร่ืองแลวลําดับเหตุการณจากเรื่องได
  ถูกตอง
- เขียนเร่ืองตามความคิดเห็นของตนเอง
   เกี่ยวกับเรื่องที่อานได

1 4
(ทักษะการเขียน)

5 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการอานเรื่อง
Cars are like their owners or are they?)
- พูดสรุปเรื่องที่อานได
- บอกคําศัพทใหมและความหมายไดถูกตอง

1 4
(ทักษะการอาน)

6 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการเขียนเร่ือง
Cars are like their owners or are they?)
- เขียนคําศัพทจากเรื่องที่กําหนดใหได
- เขียนประโยคจากเรื่องที่เรียนมาแลวได
  (ตามคําบอก) โดยใสเครื่องหมายถูกตอง

1 1
(ทักษะการเขียน)

7 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการอานเรื่อง
Three Friends)
- ตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
- ระบุใจความสําคัญได
- จัดเรียงลําดับขอความที่อานได

1 1
(ทักษะการอาน)
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แผนการสอนที่ โครงการสอน จํานวนคาบ จุดประสงคที่
8 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย

การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการเขียนเร่ือง
Three Friends)
- เขียนประโยคเปนขอความไดใจความ
- เขียนขอความเมื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตาม
  ขั้นตอนได
- เขียนบรรยายภาพไดใจความสมบูรณ

1 2
(ทักษะการเขียน)

9 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการอานเรื่อง
McDonald’s)
- อานคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง
- อานขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง

1 5
(ทักษะการอาน)

10 การสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวย
การสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ โดยใช
เทคนิคการรวมมือกัน (ทักษะการเขียนเร่ือง
McDonald’s)
- เขียนคําศัพทใหมจากภาพไดถูกตอง
- เขียนประโยคและขอความไดใจความ
- เขียนบรรยายภาพตามที่กําหนดใหได

1 3
(ทักษะการเขียน)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



186

แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 1  (ทักษะการอานเรื่อง Buddhist Monks)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถพูดบรรยายเรื่องที่อานไดเกี่ยวกับ Buddhist Monks
2. นักเรียนสามารถถาม-ตอบ คําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตองรอยละ 60
3. นักเรียนสามารถอานและทําแบบฝกหัด เรียงประโยคจากเรื่องที่อาน โดยจัดลําดับ

เหตุการณไดถูกตอง
กิจกรรม :  แบงกลุมนักเรียน / จับคู ถาม – ตอบ / เกมส
สาระสําคัญ :  Reading : Buddhist Monks (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน : CIRC
ขั้นท่ี 1  การเตรียมผูเรียน  :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับผูสืบทอดศาสนาพุทธคือ พระในพุทธศาสนา แลวนํา

เขาสูบทเรียน คือเรื่องที่จะสอน Buddhist Monksโดยถามคําถามใหนักเรียน         
ชวยกันตอบใชหลัก brainstorming เชน
- Have you ever seen the Buddhist Monks?
- What do they look like?
- How often do they eat?
- What do they wear?
- What color do Buddhist Monks wear?
เมื่อนักเรียนตอบคําถามแลวครูแสดงแผนภูมิเกี่ยวกับ Buddhist Monks ดังใบงาน
ที่  1 (Work Sheet 1)

3. ครูแจงหนาที่ของการทํางานกลุม
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ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :
1. ครูอธิบายการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนโดยใชวิธีของ CIRC โดยให

นักเรียนแบงกลุมประมาณ 4 – 6 คน ประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง – ปานกลาง
และออน (1 : 2 : 1)

2. ครูแจกใบความรูใหนักเรียนเรื่อง Buddhist Monks ใหนักเรียนแตละกลุม
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมกําหนดหนาที่ใหสมาชิกแตละคนศึกษาใบความรูและ 

มอบหมายบทบาทของแตละคนเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เชน
- นักเรียนผลัดกันอานเรื่อง
- นักเรียนผลัดกันเลาเรื่องยอตามลําดับเหตุการณ

4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอเรื่องที่อาน
ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย

1. ครูใหนักเรียนนั่งตามกลุมเดิมและถามคําถามใหนักเรียนตอบจากเรื่องที่อาน โดย
ตัวแทนกลุมเปนผูตอบหลังจากปรึกษากันแลว เชน

( ) - Do Buddhist Monks teach the teachings of Lord Buddha?
( ) - Do Buddhist Monks sometimes wear shoes ?
( ) - Do Buddhist Monks use hats when the sun is hot?
( ) - Don’t Buddhist Monks eat food at noon ?
( ) - Do people give food to Buddhist Monks?

2. เมื่อนักเรียนตอบคําถามแลว ครูสรุปคําตอบที่ถูกตอง
3. ครูแจกแบบฝกหัดเสริมใบงานที่ 2 (Work Sheet 2) ใหนักเรียนแตละกลุมผลัดกัน

ถาม – ตอบ
ขั้นท่ี 4  ขั้นแขงขันเกมวิชาการ

1. จัดกลุมเดิมของนักเรียนเพื่อแขงขันตอบแบบทดสอบจากเรื่องที่อาน โดยตัวแทน
เลือกแบบทดสอบ อานคําถามและสมาชิกเขียนคําตอบ

2. เมื่อครบเวลาเฉลยคําตอบ และนําคะแนนที่ไดไปรวมกันเมื่อครบ 10 ขอแลว ใหหา
คะแนนเฉลี่ยของกลุม

ขั้นท่ี 5  ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
1. เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวครูสรุปคะแนนและประกาศกลุมไดคะแนนมากที่สุด                  

3 ลําดับแรก
2. ครูใหแตละกลุมสงตัวแทนพูดเกี่ยวกับ Buddhist Monks ในทัศนะของตนเอง
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3. นักเรียนเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับวัดและพระไดโดยใชภาษาเปนของตนเอง โดย
ประมาณกลุมละ 10 ประโยค ใหไดใจความเหมาะสม

4. ครูเลือกของกลุมที่มีใจความสมบูรณครบถวน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอ          
ใหเพื่อนในชั้นฟง

การประเมินผล
1. ครูสังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธ การชวยเหลือกันภายใน

กลุม
2. ครูตรวจแบบฝกหัดเสริมของแตละกลุม

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู Buddhist Monks
2. คําถามแบบฝกหัด  ใบงาน (Work Sheet)
3. รูปภาพวัด และพระ
4. แบบทดสอบยอย
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 1  (ทักษะการอานเรื่อง Buddhist Monks)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเรียงลําดับความหรือเหตุการณจากขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถพูดบรรยายเรื่องที่อานไดเกี่ยวกับ Buddhist Monks
2. นักเรียนสามารถถาม-ตอบ คําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตองรอยละ 60
3. นักเรียนสามารถอานและทําแบบฝกหัด เรียงประโยคจากเรื่องที่อาน โดยจัดลําดับ

เหตุการณไดถูกตอง
กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Reading : Buddhist Monks (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูใหนักเรียนฟงเทปเรื่อง Buddhist Monks 2 เที่ยว
3. แจกใบความรูเร่ือง Buddhist Monks ใหทุกคนอาน โดยครูบอกศัพทยากให          

นักเรียน เชน barefoot, sandals, design, well-being, foreigner แลวถามเกี่ยวกับ     
เนื้อเร่ืองพระในศาสนาพุทธตามใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

ขั้นสอน :
1. ครูถามคําถามใหนักเรียนตอบจากเรื่องที่อาน แลวอธิบายเพิ่มเติม เชน
- Have you ever seen the Buddhist Monks?
      - What do they look like?
      - What do they wear?
      - Do people give food to Buddhist Monks?
      - Don’t Buddhist Monks eat food at noon?
2. ใหนักเรียนจับคูผลัดกันถาม-ตอบ
3. ครูสรุปเนื้อหาที่ถูกตองใหนักเรียน
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ขั้นสรุป :
1. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่กําหนดใหจากเรื่องที่อาน ดังใบงานที่ 2
     (Work Sheet 2)
2. นักเรียนทําแบบทดสอบที่กําหนดให

ขั้นประเมินผล
1. สังเกตจากการอานเรื่องของนักเรียน
2. สังเกตจากการตอบคําถาม
3. ตรวจแบบฝกหัด

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู Buddhist Monks
2. คําถามแบบฝกหัด
3. รูปภาพวัดและพระ
4. แบบทดสอบ
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Work Sheet 1
(Buddhist Monks)

Do you Know about Buddhist Monks :

         Buddhist Monks

   - walk barefoot     - believe in Lord Buddha
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Context Sheet

Buddhist Monks
Buddhist Monks live in wat (temples). They learn the teachings of Lord

Buddha. Then they teach the teachings to people.
Buddhist Monks wear jeewon (yellow robe). They wear no hair. They are

usually barefoot. Sometimes they ware sandals, but they do not ware shoes. They
do not wear hats. When the sun is hot, they use their umbrellas.

They carry things in their cloth bags. These bags usually have beautiful
designs on them.

In Thailand only men, not women, over twenty years old can be Buddhist
Monks.

Buddhist Monks can eat food only twice a day. The first meal is in the
morning. They must finish the second meal before noon. Some monks even eat only
once a day in the morning. They cannot eat any food after twelve o’clock noon. They
can drink water and light drink, but not the drink with food in it.

Buddhist Monks usually do not cook their own food. Buddhist people give
it to them. Early every morning the monks go out of their wat. Each monk carries a
big black bowl. They walk through her village bowls in their wat. After each meal
they pray for those people.

Every afternoon Buddhist Monks study the teaching of Lord Buddha, clean
their wat, do the chores, and sometimes talk about the teachings with the people.
Buddhist Monks pray for the well-being of men and animals many times a day – at
sunrise, after meals, and at sunset. Every Buddhist monk in Thailand cannot have a
wife. But in some other countries like Japan a monk can live with his wife.

Almost all wat (temples) are beautiful. Foreigners like to go and see and
take picture of them.
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Exercise (Work Sheet 2)

Answer the questions correctly :
1. Where do Buddhist Monks live?

__________________________________________________________________
2. What do Buddhist Monks learn?

__________________________________________________________________
3. What is the color of jeewon?

__________________________________________________________________
4. Where do Buddhist Monks carry things in?

__________________________________________________________________
5. Do they cook their own food?

__________________________________________________________________
6. What do they do after each meal?

__________________________________________________________________
7. Who like to go see and take picture of Buddhist Monks?

__________________________________________________________________
8. When do they study the teaching of Lord Buddha?

__________________________________________________________________
9. What does each monk carry?

__________________________________________________________________
10. Can Buddhist Monks have a wife?

__________________________________________________________________
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Answer (Exercise Work Sheet 2)

1. In wat.
2. The teachings of Lord Buddha.
3. Yellow.
4. They carry things in Their cloth bags.
5. No they don’t.
6. They pray for those people.
7. Foreigners.
8. Every afternoon.
9. A big black bow.
10.  No they can’t.
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Buddhist Monks’ Test

Choose the best answer.
1.  When the sun is hot, Buddhist Monks __________.

a. wear shoes b. wear sandals
c. use umbrellas d. use hat

2.  Buddhist Monks sometimes wear ________.
a. shoes b. sandals
c. umbrellas d. hat

3.  Buddhist Monks usually eat food ________ a day.
a. once b. twice
c. once or twice d. third

4.  Buddhist Monks cannot drink with food in it _________.
a. in the morning b. in the afternoon
c. at sunrise, after meals and at sunset d. all are correct

5.  Buddhist Monks walk through the village early in the morning to ________.
a. get food b. pray for people
c. carry black bowls d. speak with people

6.  People put ________ in the big black bowls.
a. food                 b. cloth                        c. pictures                      d. books

7.  Buddhist Monks do not _________ their own food.
a. eat                     b. cook                         c. carry                          d. look

8.  Buddhist Monks_________ after each meal.
a. pray for the people b. carry their bowls
c. walk through the village d. smile for the people
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9.  Buddhist Monks study the teaching of Lord Buddha _________.
a. in the morning b. at twelve noon
c. in the afternoon d. at night

10.  In Japan a Buddhist Monk can __________.
a. have a wife b. take pictures
c. eat from his bowl d. play tennis
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Answer (Buddhist Monks)

1. c
2. b
3. b
4. c
5. a
6. a
7. b
8. a
9. c
10. a
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 2  (ทักษะการเขียนเรื่อง Buddhist Monks)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถบรรยายภาพแลวส่ือความหมายได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพตามเรื่องที่กําหนดใหได
2. นักเรียนเขียนเติมขอความโดยใชศัพทที่เหมาะสมและไดใจความ

กิจกรรม :  แบงกลุมนักเรียน / จับคู ถาม – ตอบ / เกมส
สาระสําคัญ  :   Writing : เร่ือง Buddhist Monks (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   ขั้นเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูแสดงภาพเกี่ยวกับวัดและพระในศาสนาพุทธ
3. นักเรียนพูดประโยคเกี่ยวกับภาพที่ครูแสดงไว เชน

- Buddhist Monks wear yellow robe.
- Buddhist Monks live in the temple.
- Buddhist Monks can eat food only twice a day.
- Buddhist Monks can help the people who have problems.
- Every Buddhist Monks in Thailand cannot have a wife.

4. ครูแจกใบความรูใหนักเรียนเกี่ยวกับ Buddhist Monks ใหนักเรียนทบทวนเรื่องที่
เรียนไปแลว

ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :
1. นักเรียนจับคูศึกษาใบความรู ผลัดกันตั้งคําถาม – คําตอบจากใบความรู (Context

Sheet)
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องจากใบความรู
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ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย
1. แบงกลุมนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระในศาสนาพุทธกับคนไทย
2. แบงกลุมนักเรียนเขียนประโยคเพื่อส่ือสารจากใบความรู กลุมใดเขียนประโยคได

ใจความสมบูรณครบถวนมากที่สุด โดยเขียนแผนภูมิแลวนําเสนอแตละกลุม          
ดังใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

3. ครูสรุปประโยคที่นักเรียนเขียนจากใบงานที่กําหนดให
ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :

1. ครูแจกใบงานใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนเติมขอความใหสมบูรณ   ใบงาน
ที่ 2 (Work Sheet 2)โดยใชคําศัพทที่ศึกษามาแลว เพื่อหากลุมที่ไดขอความสมบูรณ
ที่สุด

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. สลับกลุมกันตรวจคําตอบที่ถูกตอง
2. ครูประกาศผูชนะ (กลุมที่ 1, 2, 3)

การประเมินผล :
1. สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธของกลุม
2. ตรวจใบงานของกลุม

สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู Buddhist Monks
2. รูปภาพวัดและพระ
3. ใบงาน (Work Sheet)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 2  (ทักษะการเขียนเรื่อง Buddhist Monks)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพแลวส่ือความหมายได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพตามเรื่องที่กําหนดใหได
2. นักเรียนเขียนเติมขอความโดยใชศัพทที่เหมาะสมและไดใจความ

กิจกรรม :  นักเรียนตอบคําถามครู
สาระสําคัญ :  Writing : Buddhist Monks (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูแสดงภาพเกี่ยวกับวัดและพระในศาสนาพุทธ
3. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนใหนักเรียนเลาเรื่องเกี่ยวกับวัดที่นักเรียนรูจัก

เชน
 - Buddhist Monks wear yellow robe.

- Buddhist Monks live in the temple.
- Buddhist Monks can eat food only twice a day.
- Buddhist Monks can help the people who have problems.
- Every Buddhist Monks in Thailand cannot have a wife.

ขั้นสอน :
1. ครูแจกใบความรูเร่ือง Buddhist Monks ใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองแลวสุม           

ตัวอยางนักเรียนเขียนแผนภูมิดังใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
2. นักเรียนอานเรื่องแลวเติมขอความที่สมบูรณลงในประโยคที่กําหนดใหได เชน

- Buddhist Monks can eat food only twice a day. The first meal is in the morning.
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They must finish the second meal before noon. Some monks even eat only once 
a day in the morning. They cannot eat any food after twelve o’clock noon. They 
can drink water and light drink, but not the drink with food in it.

3. สุมนักเรียนเขียนขอความที่ขาดหายไปแสดงบนกระดานใหเพื่อนดู
4. ครูเฉลยขอความที่ถูกตอง แลวสรุปเนื้อหารวมกับนักเรียน

ขั้นสรุป :
1. ครูใหนักเรียนเขียนขอความที่ขาดหายไปลงในใบงานที่ 2 แลวอานใหเพื่อนฟง
2. นักเรียนทําแบบทดสอบสงครู ใบงานที่ 2 (Work Sheet 2)
3. นักเรียนเขียนบรรยายภาพที่กําหนดให

ขั้นประเมินผล
1. สังเกตจากการเขียนขอความ
2. ตรวจใบงานของนักเรียน
3. ตรวจแบบทดสอบ

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู Buddhist Monks
2. รูปภาพ (Picture)
3. ใบงาน (Work Sheet)
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Context Sheet

Buddhist Monks
Buddhist Monks live in wat (temples). They learn the teachings of Lord

Buddha. Then they teach the teachings to people.
Buddhist Monks wear jeewon (yellow robe). They wear no hair. They are

usually barefoot. Sometimes they ware sandals, but they do not ware shoes. They
do not wear hats. When the sun is hot, they use their umbrellas.

They carry things in their cloth bags. These bags usually have beautiful
designs on them.

In Thailand only men, not women, over twenty years old can be Buddhist
Monks.

Buddhist Monks can eat food only twice a day. The first meal is in the
morning. They must finish the second meal before noon. Some monks even eat only
once a day in the morning. They cannot eat any food after twelve o’clock noon. They
can drink water and light drink, but not the drink with food in it.

Buddhist Monks usually do not cook their own food. Buddhist people give
it to them. Early every morning the monks go out of their wat. Each monk carries a
big black bowl. They walk through her village bowls in their wat. After each meal
they pray for those people.

Every afternoon Buddhist Monks study the teaching of Lord Buddha, clean
their wat, do the chores, and sometimes talk about the teachings with the people.
Buddhist Monks pray for the well-being of men and animals many times a day – at
sunrise, after meals, and at sunset. Every Buddhist monk in Thailand cannot have a
wife. But in some other countries like Japan a monk can live with his wife.

Almost all wat (temples) are beautiful. Foreigners like to go and see and
take picture of them.
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Work Sheet 1

Do you know Buddhist Monks:

    All ceremonies are related       When Thai people have problems
    to monks and temples        they go to see the monks

Buddhist Monks are important
      for Thai people’s life

       Thai people believe that Buddhist Monks are the
   the monks are the symbol of                  persons who can help people
   peaceful and kindness      to do the best thing in daily life
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Work Sheet 2
Complete the paragraph with the suitable word.

Buddhist Monks _____1_____ in wat (temples). They are usually
_____2____. Sometimes they wear _____3_____, but they do not wear shoes.
They do not _____4_____ hats. When the sun is hot, they use their _____5_____.
Buddhist Monks can eat food only _____6_____ a day, in the morning and before
noon. Every afternoon they study the _____7_____ of Lord Buddha clean their wat,
do the chores. They pray for the _____8_____ of men and animals many times a day.
They can not have a _____9_____ in Thailand. In some other countries _____10____
Japan a monk can live with his wife.

Umbrellas,  live,  wife,  twice , like,   sandal,
well – being,   barefoot,   wear,   teachings
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Answer

1. live
2. barefoot
3. sandals
4. wear
5. umbrellas
6. twice
7. teachings
8. well – being
9. wife
10. like
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 3  (ทักษะการอานเรื่อง Dreams of gold)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถอานเรื่องที่กําหนดใหไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเลาเรื่องที่อานได
3. นักเรียนสามารถถาม – ตอบคําถามเรื่องที่อานไดถูกตองกวา 70 %

กิจกรรม :  แบงกลุมนักเรียน / จับคู ถาม-ตอบ / บทบาทสมมติ
สาระสําคัญ  :   Reading : Dreams of gold (จากหนังสือ Top Line)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยถามถึงเครื่องประดับที่มีราคาแพงที่คนนิยมสะสมคืออะไร

ใหนักเรียนตอบ (ทองคํา)
3. ความใฝฝนของคนเกี่ยวกับทองคํา
4. ครูอธิบายการสอนอานแบบบูรณาการโดยใชเทคนิคการรวมมือกันคือแบงนักเรียน

ออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน ประกอบดวย เด็กเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน        
1 คน

ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :
1. ครูแจกใบความรูใหนักเรียน เร่ือง Dreams of gold ใหนักเรียนอานและปรึกษา       

กันเองภายในกลุม
2. นักเรียนแตละคนกําหนดหนาที่กันเองภายในกลุม เพื่อสงตัวแทนอานเรื่อง             

เลาเรื่องยอตามเหตุการณ บอกศัพทใหมจากเรื่อง เชน shopkeeper / immediately, 
delighted โดยวิธีสอนศัพทเร่ิมตนโดย
- ครูอานคําศัพทและคําจํากัดความใหนักเรียนฟง
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- นักเรียนอานตามครู
- ครูปดคําจํากัดความไวใหนักเรียนเติมคําจํากัดความดวยตนเอง
- ครูเปดคําจํากัดความใหนักเรียนดูคําจํากัดความและใหนักเรียนอานคําจํากัดความ
ของคําศัพทดัง ๆ

- นักเรียนอานประโยคที่มีคําศัพทนั้น ๆ แลวใหคําจํากัดความหรือคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน เชน - The person who sell many things is the (shopkeeper)

- The students pass the exam they feel (delighted)
- The word “suddenly” mean the event that happen
  (immediately)

ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย
1. นักเรียนแตละกลุมผลัดกันถาม – ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน เชน

- What’s the best dream you’ve ever had?
   (Gold)
- Have you ever had a dream about the future?
  (Yes, I have)
- Who dreamt he was standing on London Bridge?
   (John Chapman)
- How many days did John Chapman decide to go home?
  (After three days)

2. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองแลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง
3. สุมตัวอยางนักเรียนแสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่อาน
4. ผลัดกันถาม-ตอบจากใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :
1. จัดกลุมเดิมของนักเรียนเพื่อแขงขันแบบทดสอบจากเรื่องที่อาน โดยตัวแทนเลือก

แบบทดสอบ อานคําถามและสมาชิกเขียนคําตอบ
2. เมื่อครบเวลาเฉลยคําตอบ และนําคะแนนที่ไดไปรวมกัน

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวครูสรุปคะแนนและประกาศผูไดคะแนนมากที่สุด             

3 ลําดับแรก
2. แตละกลุมสงตัวแทนพูดเกี่ยวกับเรื่อง Dreams of gold ตามความรูสึก
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3. นักเรียนเขียนเร่ืองยอส้ัน ๆ โดยใชคําศัพทที่เหมาะสม
4. เลือกกลุมที่เขียนไดใจความสมบูรณ แลวใหตัวแทนนําเสนอใหเพื่อนในชั้นฟง

การประเมินผล :
1. ครูสังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธ การชวยเหลือกัน            

ภายในกลุม
2. สังเกตจากการอานเรื่องไดถูกตอง
3. ตรวจแบบฝกหัดเสริมจากใบงาน

สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. ใบงาน (Work Sheet)
3. แบบทดสอบ (Test)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 3  (ทักษะการอานเรื่อง Dreams of gold)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถตีความหมายและแสดงความคิดเห็นของขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถอานเรื่องที่กําหนดใหไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเลาเรื่องที่อานได
3. นักเรียนสามารถถาม-ตอบคําถามเรื่องที่อานไดถูกตองกวา 70%

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Reading  : Dreams of gold (จากหนังสือ Top line)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูสอบถามถึงเครื่องประดับที่มีราคาแพงที่คนนิยมสะสม คือ___(ทองคํา)
3. ครูแจกใบความรูเร่ือง Dreams of gold  ใหนักเรียนอาน แลวครูบอกความหมายของ

ประโยค พรอมอธิบายเนื้อหาสาระ
4. นักเรียนอาน และสรุปความหมายของประโยคที่อาน

ขั้นสอน :
1. ครูถามคําถามจากเรื่องที่อานใหนักเรียนตอบ เชน

- What’s the best dream you’ve ever had?
   (Gold)
- Have you ever had a dream about the future?
  (Yes, I have)
- Who dreamt he was standing on London Bridge?
   (John Chapman)
- How many days did John Chapman decide to go home?
(After three days)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210

2. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกหัดคําถามดังใบงานที่ 1 (Work Sheet  1) และตรวจ
      คําตอบ

ขั้นสรุป :
1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
2. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองกวา 70%

ขั้นประเมินผล
1. นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง
2. นักเรียนอานเรื่องไดคลองแคลว
3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู Dreams of gold (Context Sheet)
2. ใบงาน (Work Sheet)
3. แบบทดสอบ (Test)
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Context Sheet

เนื้อเร่ืองของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง Dreams of gold

Dreams of gold
Some people believe dreams can tell them what will happen in the future. 

Nobody knows why this is so, but there are many stories about people who had 
dreams that came true. One of these people was a man called John Chapman who, 
many years ago, lived in the small town of  Swaffham in England.

John Chapman dreamt he was standing on London Bridge and a man told 
him how to become rich. John Chapman was a poor man and he needed money, so the 
next day he decided to set off for London. It was 100 miles from Swaffham to 
London. He walked for three days and three nights, and at last he arrived at London 
Bridge. There were lots of people on the bridge, but they were not interested in John 
Chapman. They walked past him. No one talked to him. After three days, John 
Chapman decided to go home, but before he could do this, a shopkeeper came up to 
him.

‘I’ve been watching you,’ he said. ‘Are you waiting for someone?’
‘Yes,’ said John. ‘I had a dream about a man on London Bridge. He was 

going to help me get a lot of money.’
‘Oh,’ said the shopkeeper. ‘You shouldn’t believe in dreams. If I believed 

in dreams, I’d be in Swaffham right now. I had a dream a few days ago about a man 
who lived in Swaffham. His name was John Chapman, and he had gold in his garden 
near an old apple tree.’

John Chapman was surprised by what the shopkeeper said. He immediately
went home and dug near the old apple tree. He soon found many pieces of gold. He 
was so delighted gave some of the gold to his church. For the rest of his life, he was a 
rich man.
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Exercise (Work Sheet 1)

Answer these questions.
1.  When did John Chapman live?

__________________________________________________________________
2. Where did John Chapman live?

__________________________________________________________________
3. What did he dream?

__________________________________________________________________
4. Why did he go to London?

__________________________________________________________________
5. How long did he stay there?

__________________________________________________________________
6. Who walked up to him?

__________________________________________________________________
7. What did John find under the apple tree?

__________________________________________________________________
8. How would you feel when the shopkeeper spoke to you if you were John
    Chapman?

__________________________________________________________________
9. Who does the word ‘him’ refer to in line 10?

__________________________________________________________________
10. Who immediately went home and dug near the old apple tree?

__________________________________________________________________
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Answer

1. Many years ago
2. In the small town of Swaffham in England.
3. He dreamt he was standing on London Bridge and a man told him how to become

rich.
4. Because he wanted to be rich.
5. Three days.
6. The shopkeeper.
7. Many pieces of gold.
8. So delighted.
9. John Chapman.
10. John Chapman.
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Dreams of gold’s Test
Choose the best answer:
1. Who live in the small town of Swaffham in England?

a. John Lock b. John Chapman c. John Dewey d. John Eisteine
2. From the story: Do people believe dreams can tell them what will happen in the
    future?
    a. Yes, they do. b. No, they don’t

c. Sometimes they believe. d. People always believe.
3. What did john Chapman dream?

He dreamt he was standing on………………………… .
a. London Bridge b. France Bridge
c. Tokyo Bridge d. Italy Bridge

4. How far was Swaffham to London?
a. 50 miles b. 80 miles c 100 miles d. 120 miles

5. Where did john Chapman find many pieces of gold?
a. near the mango tree. b. near the coconut tree.
c. near the strawberries tree. d. near the apple tree.

6. How did John Chapman feel after finding many pieces of gold?
a. excited b. surprised c. delighted d. worried

7. At first, John Chapman was……………………. .
a. crazy b. guilty c. rich d. poor

8. At the end of the story, John Chapman was………………… .
a. crazy b. guilty c. rich d. poor

9. How did John Chapman divide the gold?
a. 2 parts b. 3 parts c. 4 parts d. 5 parts

10. To whom; John Chapman gave some of the gold.
a. His temple b. His church c. His school   d. His village
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Dreams of Gold’s Answer

1. b
2. a
3. a
4. c
5. d
6. c
7. d
8. c
9. a
10. b
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 4  (ทักษะการเขียนเรื่อง Dreams of gold)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทใหมไดถูกตองจากเรื่องที่อาน
2. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องแลวลําดับเหตุการณจากเรื่องไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่อานได

กิจกรรม :  เกมสแบงกลุมนักเรียน / บทบาทสมมติ
สาระสําคัญ  :   Writing : Dreams of gold (จากหนังสือ Top Line)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม
3. ครูแสดงภาพทองคําและผูไดครอบครองทองคํามีความสุขและพึงพอใจใหนักเรียน
      บรรยายภาพที่เห็น
4. ครูอธิบายการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนโดยใชวิธีของ CIRC ใหนักเรียน

แบงกลุมประมาณ 4 – 6 คน ประกอบดวยนักเรียนที่เกง – ปานกลาง – ออน
ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :

1. จากภาพใหนักเรียนชวยกันเขียนคําศัพทเติมขอความที่ขาดหายไปใหสมบูรณ
ครบถวนจากใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

2. นักเรียนอานขอความที่เติมครบถวนแลวโดยตัวแทนแตละกลุม
ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย

1. แบงนักเรียนตามกลุมเพื่อฝกกิจกรรมกลุมยอยโดยรวมกันทําใบงานที่กําหนดให
2. สมาชิกแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องทองคํา และการไดมาของทองคํา

โดยเขียนเปนเรียงความใหไดใจความสมบูรณ
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3. ตัวแทนกลุมนําเสนอเรื่องที่เขียนใหเพื่อนในชั้นฟง
ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :

1. แตละกลุมเรียงประโยคจากเรื่องที่เขียนแลวเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง ใหนักเรียน       
ตัวแทนแตละกลุมเขียนตอบ สมาชิกกลุมใดเขียนตอบถูกมากที่สุดกลุมนั้นชนะ 
(จํานวน 6 ขอ) จากใบงานที่ 2 (Work Sheet 2)

ขั้นท่ี 5  การประเมนิผลและมอบรางวัล :
1. มอบรางวัลกลุมที่ไดที่ 1, 2, 3
2. นักเรียนทุกคนเขียนสรุปเรื่องทองคําตามลําดับเหตุการณและตามความคิดเห็นของ

ตนเองจากภาพใบงานที่ 3 (Work Sheet 3) และเขียนเปนแผนภูมิตามลักษณะ            
ใบงานที่ 4 (Work Sheet 4)

3. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมติเร่ืองทองคําในความคิดเห็นของตนเอง
การประเมินผล :

1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธ การชวยเหลือกัน         
ภายในกลุม

2. ตรวจแบบฝกหัดเสริมจากใบงาน
สื่อการเรียนการสอน :

1. รูปภาพทองคําและความพึงพอใจของคน
2. ใบงาน (Work Sheet)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 4  (ทักษะการเขียนเรื่อง Dreams of gold)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเขียนเรียงความตามที่กําหนดใหได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทใหมไดถูกตองจากเรื่องที่อาน
2. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องแลวลําดับเหตุการณจากเรื่องไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่อานได

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Writing  : Dreams of gold (จากหนังสือ Top line)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูทบทวนใบความรูเร่ือง Dreams of gold ใหทุกคนอาน และบอกใจความสําคัญ

ของเรื่อง พรอมแสดงภาพทองคํา
ขั้นสอน :

1. ครูแจกใบงานที่ 1 (Work Sheet 1) ใหนักเรียนเขียนเติมขอความใหสมบูรณโดยใช
ศัพทที่เรียนมา แลวใหทุกคนทํา

2. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
3. ครูแจกใบงานที่ 2 (Work Sheet 2) ใหนักเรียน เขียนจัดลําดับประโยคใหมใหได             

ใจความสมบูรณและถูกตอง
4. นักเรียนเขียนประโยคจากภาพที่กําหนดให พรอมอธิบายเหตุผลโดยใชศัพท

สํานวนที่ถูกตอง ใบงานที่ 3 (Work Sheet 3)
ขั้นสรุป :

ใหนักเรียนทุกคนเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่อง Gold in my life แลวเลือกของคน
ที่เขียนไดดีที่สุดใหนําเสนอใหเพื่อนฟง
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ขั้นประเมินผล
1. สังเกตจากการเขียนของนักเรียนไดคลองแคลวและถูกตอง
2. ตรวจงานเขียนของนักเรียนไดถูกตองกวา 80%

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบงาน (Work Sheet)
2. แบบฝกการเขียนประโยคเรียงความ
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Context Sheet

เนื้อเร่ืองของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง Dreams of gold

Dreams of gold
Some people believe dreams can tell them what will happen in the future. 

Nobody knows why this is so, but there are many stories about people who had 
dreams that came true. One of these people was a man called John Chapman who, 
many years ago, lived in the small town of  Swaffham in England.

John Chapman dreamt he was standing on London Bridge and a man told 
him how to become rich. John Chapman was a poor man and he needed money, so the 
next day he decided to set off for London. It was 100 miles from Swaffham to 
London. He walked for three days and three nights, and at last he arrived at London 
Bridge. There were lots of people on the bridge, but they were not interested in John 
Chapman. They walked past him. No one talked to him. After three days, John 
Chapman decided to go home, but before he could do this, a shopkeeper came up to 
him.

‘I’ve been watching you,’ he said. ‘Are you waiting for someone?’
‘Yes,’ said John. ‘I had a dream about a man on London Bridge. He was 

going to help me get a lot of money.’
‘Oh,’ said the shopkeeper. ‘You shouldn’t believe in dreams. If I believed 

in dreams, I’d be in Swaffham right now. I had a dream a few days ago about a man 
who lived in Swaffham. His name was John Chapman, and he had gold in his garden 
near an old apple tree.’

John Chapman was surprised by what the shopkeeper said. He immediately
went home and dug near the old apple tree. He soon found many pieces of gold. He 
was so delighted gave some of the gold to his church. For the rest of his life, he was a 
rich man.
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Work Sheet 1

Exercise:
Directions : Choose the words and write them in the correct form of the passage.

Some people  _____1_____ dreams can tell them what will _____2_____
in the future.  Nobody _____3_____ why this is so, but there are many stories about
people who had dreams _____4_____ come true.  One of these people was a man
_____5_____ John Chapman who, many years ago, lived in the small town of
Swaffham in England.

knows, called, believe
happen,            that
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Answer

1. believe
2. happen
3. knows
4. that
5. called
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Work Sheet 2

Write sentences by putting these words in the correct order.
a. had ago a called years dream John Chapman about man the Many a future.

__________________________________________________________________
b. man A Bridge going dreamt on that He London tell rich. to him how was get to

__________________________________________________________________
c. Bridge and London waited. He went to

__________________________________________________________________
d. him. days to three spoke After a came and shopkeeper

__________________________________________________________________
e. told had The him he Chapman. shopkeeper John dreamt about

__________________________________________________________________
f. and found pieces John went gold there. straight of home

__________________________________________________________________

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



224

Answer (Work Sheet 2)

a. Many years ago a man called John Chapman had a dream about the future.
b. He dreamt how to get rich. A man was going to tell him that on London Bridge.
c. He went to London Bridge and waited.
d. After three days a shopkeeper came and spoke to him.
e. The shopkeeper had told John Chapman he dreamt about him.
f. John went straight home and found pieces of gold there.
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Work Sheet 3

Writing
1. Look at these pictures. Write a sentence saying which picture is correct about the

story and say why. Write a sentence about each of the other pictures. Say why
each of them is not correct.

__________________________________________________________________

Work Sheet 4
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Write the mind-mapping about gold in your life. (Write your opinion). At least 5
sentences.

Gold is (not)
      Important in my life
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 5  (ทักษะการอานเรื่อง Cars are like their owners or are they?)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถยอสรุปเรื่องของขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถพูดสรุปเรื่องที่อานได
2. นักเรียนสามารถบอกคําศัพทใหมและความหมายไดถูกตอง

กิจกรรม :  แบงกลุมนักเรียน และจับคูถามตอบ
สาระสําคัญ  :   Reading : Cars are like their owners or are they? (จากหนังสือ ECW. 3)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ใหนักเรียนแบงกลุม

ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง ออน แบงหนาที่รับผิดชอบ
ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :

1. ครูทบทวนความรูเดิมโดยถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาแลว เชน :
How do you feel about Buddhist Monks?

2. ครูถามคําถามใหมเพื่อนําเขาสูบทเรียน พรอมแสดงภาพรถยนตกับเจาของ
ใชแผนภูมิ brain storming ตามใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
- Which cars do you like?
- What color of cars do you like?
- Cars are like their owners or are they?

1. ครูแจกใบความรูเร่ือง Cars are like their owners or are they? ใหนักเรียนทุกกลุม
รวมกันปรึกษาหารือเพื่อแบงหนาที่ในการอานเรื่อง และนําเสนอเรื่อง

2. เมื่อนักเรียนแบงหนาที่กันเรียบรอยแลว แตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องที่อาน
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3. ตัวแทนนักเรียนบอกศัพทใหมจากเรื่อง เชน anybody, expensive, owners, brilliant, 
passenger และใหเดาศัพทจากเรื่อง

ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย
1. นักเรียนกลุมเดิมจับคูผลัดกันถามตอบแบบฝกหัดเสริมที่ครูแจกให ใบงานที่ 2         

(Work Sheet 2) มีการปฏิบัติกิจกรรมทุกคูและทุกคน
ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :

1. ตัวแทนกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง อานใหเพื่อนฟง           
แลวเขียนคําตอบ (คําถามมี 10 ขอ)

2. เมื่อครบเวลาผูแขงขันเฉลยคําตอบ แตละคนรวมคะแนนของตนเอง แลวนําคะแนน
ที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน เชน

- Do you agree that; cars are like their owners?
      บางคนอาจตอบเห็นดวย หรือไมเห็นดวยพรอมแสดงเหตุผลประกอบ
2. นักเรียนทุกกลุมรวมกันพูดยอสรุปเรื่องที่อานใหเพื่อนฟง ครูใหนักเรียนวาดภาพ

ประกวดรถของ Mrs. Hill,  รถของ Mr. Jackson และรถของ Diego ตามเรื่องที่อาน
3. ครูมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง ตามลําดับคะแนนที่       

นักเรียนไดจากแบบทดสอบ
การประเมินผล :

1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมของคูถาม – ตอบนักเรียนและของกลุม
2. นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
3. นักเรียนพูดเลาเรื่องยอไดเขาใจและสื่อความหมายได
4. บอกศัพทใหมไดถูกตอง
5. ทําแบบทดสอบไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. ใบงานที่ 1, 2 (Work Sheet)
3. รูปภาพรถยนตกับเจาของ
4. แบบทดสอบยอย
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 5  (ทักษะการอานเรื่อง Cars are like their owners or are they?)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถยอสรุปเรื่องของขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถพูดสรุปเรื่องที่อานได
2. นักเรียนสามารถบอกคําศัพทใหมและความหมายไดถูกตอง

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Reading  : Cars are like their owners or are they? (จากหนังสือ ECW. 3)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูแสดงภาพรถยนตแลวถามวานักเรียนรูจักหรือไม (ใหนักเรียนตอบ)
3. ครูถามความรูสึกนักเรียนวาชอบรถยนตแบบไหน อยางไร

ขั้นสอน :
1. ครูแจกใบความรูเร่ือง Cars are like their owners or are they? ใหนักเรียนทุกคน

ศึกษา แลวชวยกันระบุเกี่ยวกับรถยนต ดังใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
2. ครูถามคําถามใหนักเรียนตอบจากเรื่องที่อาน เชน  ดังใบงานที่ 2 (Work Sheet 2)

- Whose car drives only on Tuesday?
- Does Mrs. Hill have a very old car?
- Is Mr. Jackson fat?
- Whose car is tiny?
- Whose car is black?

3. ครูแสดงใบเฉลยแตละคําถาม
4. นักเรียนบอกศัพทยากจากเรื่องที่อาน เชน anybody, experience, owner, brilliant, 

passenger
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ขั้นสรุป :
1. นักเรียนและครูรวมกันพูดสรุปบทเรียนจากใบความรู (Context Sheet)
2. ตัวแทนนักเรียนเลาเรื่องยอใหเพื่อนในชั้นฟง
3. ครูแจกแบบทดสอบใหนักเรียนอานและทําแบบทดสอบจากเรื่องที่อาน

ขั้นประเมินผล
1. สังเกตจากการอานเรื่องของนักเรียนแตละคน
2. สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
3. ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนทํา

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูเร่ือง Cars are like their owners or are they?
2. คําถามแบบฝกหัด
3. รูปภาพรถยนตและเจาของ
4. แบบทดสอบ
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Context Sheet

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ English for a changing world เร่ือง
Cars Are Like Their Owners. Or Are They?

Cars Are Like their Owners. Or Are They?
There are many different kinds of cars in this world. My cousin thinks this

is because cars are like their owners. He says, “Rich people own expensive cars, big
people have large cars, and old people drive old cars. “I don’t think I agree with this
idea.

My neighbor, Mrs. Hill is 82 years old. She drives only on Tuesdays, and
then she drives only to the bank. She seldom drives more than 30 kilometers and hour,
and she never has anybody with her. You think Mrs. Hill has a very old, very samll
car, Right?

Wrong! Her car is brand – new. It can hold six passengers, and it has
a huge engine. It can travel up the side of a mountain at 200 kilometers and hour!

Mr. Jackson lives next to Mrs. Hill, Mr. Jackson is fat! What kind of car
does he have? You’ve already guessed! His car is tiny. After a big meal, he doesn’t fit
behind the steering wheel. His wife has to push him into the seat.

My friend Diego is an artist. He paints beautiful pictures with brilliant
colors. His car is black! Mrs. Bates owns and ancient car. Smoke and steam boil out
of the engine when she drives it. Poor Mrs. Bates Poor? She owns four restaurants and
has two million dollars in the bank! My Uncle Joe has a tiny car. Every Sunday he
drives to the country with his wife his five children, his mother, and their dog.

Now you have read about my friends and their cars. Do you agree with my
cousin?

Maybe your family has a car. Does it say something about you? Why don’t
you write and tell me about it? I never travel, so I have a lot of time to read letters.
You see, I don’t own a car.
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Work Sheet 1

Cars and owners :
Accord

Honda            Kia

Toyota Isuzu

       Benze

brand
expensive excellent

   good

cheap         price       car    Quality
positive

bronze       color brown

    black    yellow

      red             green
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Work Sheet 2

Answer the exercise correctly :
1. Whose car drives only on Tuesday?
2. Dose Mrs. Hill have a very old car?
3. Is Mr. Jackson fat?
4. Whose car is tiny?
5. Whose car is black?
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Answer

1. Mrs. Hill’s car drives only on Tuesday.
2. No, she doesn’t.
3. Yes, he is.
4. Mr. Jackson’s car is tiny.
5. Diego’s car is black.
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Car are like their owners.  Or Are they?

Choose the best answer:
1. Who thinks cars are like their owners?

a. The writer’s father. b. The writer’s mother.
c. The writer’s children. d. The writer’s cousin.

2. In my cousin’s opinion : Do rich people own expensive cars?
a. No, they don’t b. Yes, they are.
c. Sometimes. d. All are correct

3. How old is Mrs. Hill?
a. 62 b. 72 c. 82 d. 92

4. Who drives a car only to the bank?
a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill
c. Mr. Diego d. Mrs. Diego

5. Whose car is brand – new?
a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill
c. Mr. Diego d. Mrs. Bates.

6. Whose car is black?
a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill    c. Mr. Diego d. Mrs. Bates.

7. Who owns an ancient car?
a. Mr. Jackson b. Mrs. Hill    c. Mr. Diego d. Mrs. Bates.

8. Who has five children?
a. Mr. Joe b. Mr. Jackson c. Mr. Diego d. Mrs. Bates

9. When does Uncle Joe drive to the country with his wife?
a. On Monday b. On Wednesday c. On Friday d. On Sunday

10. How many restaurants does Mrs. Bates own?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
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Answer

1. d
2. a
3. c
4. b
5. b
6. c
7. d
8. a
9. d
10. b
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 6  (ทักษะการเขียนเรื่อง Cars are like their owners or are they?)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

เขียนตามคําบอกได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนเขียนคําศัพทจากเรื่องที่กําหนดใหได
2. นักเรียนเขียนประโยคจากเรื่องที่เรียนมาแลวได (ตามคําบอก) โดยใสเครื่องหมาย

ถูกตอง
กิจกรรม :  แบงกลุมนักเรียน / เกมส
สาระสําคัญ  :   Writing : Cars are like their owners or are they? (จากหนังสือ ECW. 3)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม นักเรียนกลุมเดิม      

แบงหนาที่รับผิดชอบ
ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :

1. ทบทวนความรูเดิมใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง Cars are like their owners or 
are they? (ทุกคนฝกอานในใจ)

2. ครูถามคําศัพทใหตัวแทนในแตละกลุมสะกด เชน anybody, expensive, owner 
brilliant, passenger

3. ตัวแทนแตละกลุมบอกความหมายของคําศัพทยาก
4. ครูพูดประโยคแตละประโยคในเรื่องใหแตละกลุมสงตัวแทนเขียนประโยค        

บนกระดานดํา แลวครูเฉลยคําตอบ เชน
- There are many different kinds of cars in this world.
- Rich people own expensive cars.
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- Big people have large cars, and old people drive old cars.
- I don’t think I agree with this idea.

ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย
1. นักเรียนในแตละกลุมแบงหนาที่ รับผิดชอบใบความรูแตละยอหนา ศึกษา          

โครงสรางประโยค, ศึกษาคําศัพทในประโยค
2. ครูแจกขอความในรูปประโยค ที่มีขอความไมครบถวนใหสมาชิกชวยกันเติม

ประโยคใหไดใจความครบถวน เชน
- Mrs. Hill has a very old, very small car, right?
- Wrong ! Her car is brand new.
- It can hold six passengers, and it has a huge engine.
- Mr. Jackson lives next to Mrs. Hill.
- His wife has to push him into the seat.

ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :
1. ครูเตรียมเนื้อหาจากเรื่องแบงเปน 7 ยอหนา ใหตัวแทนกลุมใดกลุมหนึ่งจับฉลาก 

เพื่อใหไดเร่ืองที่จะแขงขัน
2. เมื่อไดเรื่องในยอหนาไหนแลว ครูบอกใหนักเรียนเขียนประโยคทีละประโยค        

จนครบทุกประโยค ใสเครื่องหมายถูกตอง การขึ้นตนตัวอักษร การจบประโยค    
ใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

3. เมื่อเขียนครบทุกประโยคแลวมีการตรวจใหคะแนนประโยคละ 1 คะแนน สมาชิก
กลุมใดเขียนถูกตองที่สุด ไดคะแนนมากที่สุดกลุมนั้นชนะเลิศ ตามลําดับ โดยจัด
จากคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. ครูแสดงคําตอบประโยคที่ถูกตอง และแสดงผลงานคนที่ เขียนถูกตองของ              

แตละกลุม
2. ครูมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง ตามลําดับ

การประเมินผล :
1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมของกลุม
2. นักเรียนเขียนคําศัพทยากไดถูกตอง
3. นักเรียนแตละกลุมเขียนประโยคตามคําบอกได
4. นักเรียนเขียนประโยคเรียบเรียงเปนเรื่องได
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สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. เนื้อหาในแตละยอหนา ใบงาน (Work Sheet)
3. chart เฉลยคําตอบ (Answer)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 6  (ทักษะการเขียนเรื่อง Cars are like their owners or are they?)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

เขียนตามคําบอกได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนเขียนคําศัพทจากเรื่องที่กําหนดใหได
2. นักเรียนเขียนประโยคจากเรื่องที่เรียนมาแลวได (ตามคําบอก) โดยใสเครื่องหมาย

ถูกตอง
กิจกรรม :  แบบบรรยาย
สาระสําคัญ :  Writing  : Cars are like their owners or are they? (จากหนังสือ ECW. 3)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูแจกใบความรูเร่ือง Cars are like their owners or are they? ใหนักเรียนศึกษา

ขั้นสอน :
1. ครูถามนักเรียนวาศัพทใหมจากเรื่องที่เรียนไปแลวมีอะไรบาง ใหนักเรียนตอบ และ

ตัวแทนเขียนศัพทใหมบนกระดานดํา เชน anybody, expensive, owner, brilliant 
passenger

2. ครูอานเรื่องใหนักเรียนฟง 2 เที่ยว จากนั้นใหนักเรียนศึกษาใบงานอีกครั้ง              
เพื่อสังเกตประโยค

3. ครูบอกประโยคใหนักเรียนเขียนตามคําบอกทีละประโยคจนครบทุกประโยค           
ที่ครูบอก เชน
- There are many different kinds of cars in this world.
- Rich people own expensive cars.
- Big people have large cars, and old people drive old cars.
- I don’t think I agree with this idea.

4. นักเรียนแลกกันตรวจคําตอบ
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5. ครูบอกประโยคใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ใหนักเรียนเขียนเติมใหไดใจความ
ครบถวน เชน
- Mrs. Hill has a very old, very small car, right?
- Wrong! Her car is brand new.
- It can hold six passengers, and it has a huge engine.
- Mr. Jackson lives next to Mrs. Hill.
- His wife has to push him into the seat.

ขั้นสรุป :
1. ใหนักเรียนเขียนเติมขอความในใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
2. นักเรียนตรวจใบงานของตนเองกับคําเฉลยที่ครูแสดงจาก chart เพื่อตรวจสอบ

ความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง
3. นักเรียนคัดลอกขอความที่ถูกตอง

ขั้นประเมินผล
1. ตรวจจากใบงานของนักเรียน
2. สังเกตการเขียนของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. chart เฉลยคําตอบที่ถูกตอง (Answer)
3. ใบงาน (Work Sheet)
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Context Sheet

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ English for changing word เร่ือง
Cars Are Like Their Owners. Or Are They?

Cars Are Like their Owners. Or Are They?
There are many different kinds of cars in this world. My cousin thinks this

is because cars are like their owners. He says, “Rich people own expensive cars, big
people have large cars, and old people drive old cars. “I don’t think I agree with this
idea.

My neighbor, Mrs. Hill is 82 years old. She drives only on Tuesdays, and
then she drives only to the bank. She seldom drives more than 30 kilometers and hour,
and she never has anybody with her. You think Mrs. Hill has a very old, very samll
car, Right?

Wrong! Her car is brand – new. It can hold six passengers, and it has
a huge engine. It can travel up the side of a mountain at 200 kilometers an hour!

Mr. Jackson lives next to Mrs. Hill, Mr. Jackson is fat! What kind of car
does he have? You’ve already guessed! His car is tiny. After a big meal, he doesn’t fit
behind the steering wheel. His wife has to push him into the seat.

My friend Diego is an artist. He paints beautiful pictures with brilliant
colors. His car is black! Mrs. Bates owns an ancient car. Smoke and steam boil out of
the engine when she drives it. Poor Mrs. Bates Poor? She owns four restaurants and
has two million dollars in the bank! My Uncle Joe has a tiny car. Every Sunday he
drives to the country with his wife his five children, his mother, and their dog.

Now you have read about my friends and their cars. Do you agree with my
cousin?

Maybe your family has a car. Does it say something about you? Why don’t
you write and tell me about it? I never travel, so I have a lot of time to read letters.
You see, I don’t own a car.
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Work Sheet 1
Dictation

My neighbor, _____  ______  ______  ______  ______ old. She ____ only
on _______ and then she ______  ______ to the ______. She ______  ______ more
than 30 ______ and hour, and she ______  _____  ______ with her. You think
Mrs. Hill has a ______  ______, very ______  ______, right?
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Answer (Work Sheet 1)

My neighbor, Mrs. Hills is 82 years old. She drives only on Tuesdays, and
then she drives only to the bank. She seldom drives more than 30 kilometers and hour,
and she never has anybody with her. You think Mrs. Hill has a very old, very small
car, right?
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 7  (ทักษะการอานเรื่อง Three Friends)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนจัดเรียงลําดับขอความที่อานได
2. นักเรียนระบุใจความสําคัญได
3. นักเรียนสามารถตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได

กิจกรรม :  เกมส และบทบาทสมมติ
สาระสําคัญ  :   Reading : Three Friends (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูสอบถามนักเรียนโดยสุมตัวอยางวานักเรียนมีเพื่อนสนิทใครบาง ใหนักเรียน

ระบุช่ือ และชอบทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนสนิท เชน ทําการบานดวยกัน              
ทํารายงานดวยกัน ไปเที่ยวชอปปง ไปดูหนัง ฟงเพลง และเลนดวยกัน

3. ครูแบงนักเรียนตามกลุมโดยชี้แจงบทบาทหนาที่ใหทุกคนเลือกทํา
ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :

1. ครูแจกใบความรูเร่ือง Three Friends โดยไมมีช่ือเรื่องใหนักเรียน ใหนักเรียน           
แตละกลุมศึกษารวมกัน โดยสมาชิกภายในกลุมแบงหนาที่กัน เชน

      คนที่ 1 : บอกศัพทใหมในเรื่อง
      คนที่ 2 : อานเรื่องใหเพื่อนฟง
      คนที่ 3 : สรุปเรื่องยอ
      คนที่ 4 : ถามคําถามจากเรื่องที่อาน
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2. ครูถามคําถามจากเรื่องที่อาน เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน เชน
               (  X ) 2.1 Is Peter an American boy?
               ( ) 2.2  Are British English and American English different?

(  X ) 2.3  Can Wichit speak English well?
( ) 2.4  Do Wichit, Peter and Bill have tea in Peter’s garden?
( ) 2.5  Do English people like to have tea in the afternoon?

3. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งชื่อเร่ือง
ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย

1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถาม ประมาณกลุมละ 5 คําถาม จากเรื่องที่อาน แลว
สลับกลุมกันถาม – ตอบ เชน
( )  - Do most Americans prefer coffee to tea?
(  X )  - Is Bills’ school in London?
( )  - Didn’t Wichit know anything about Christmas at first?
( )  - Do they have Christmas trees on Christmas Day?
( )  - Is a Krathong made from banana leaves?

2. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
3. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมติเปนเพื่อน 3 คนตามเนื้อเร่ือง

ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :
1. ใหตัวแทนนักเรียนของแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง  

จนครบ 10 ซอง อานคําถามใหเพื่อนฟงและเขียนคําตอบใชเวลาขอละ 2 นาที เชน
1.1 Who is Bill?  (He is an American boy.)
1.2 Where were the boys? (They were at Peter’s house)
1.3 What does “They had tea” mean?

(It means they ate other things besides tea)
1.4 What did they talk about while they had tea?

(They talked about their own schools.)
1.5 Where is Bill’s school?

(It is in San Francisco, USA.)
2. เมื่อครบจํานวน 10 ขอแลวใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง แลวนํา

คะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนนของกลุม
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3. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนเร่ืองเกี่ยวกับเพื่อน อยางนอย 10 ประโยค         
ใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและประกาศกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด        

3 ลําดับแรก คือกลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง
2. ตัวแทนกลุมยอดเยี่ยมนําเสนอประโยคตามลําดับเหตุการณ

การประเมินผล :
1. สังเกตจากการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม
2. สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
3. ตรวจใบงานของนักเรียน
4. ตรวจการเขียนประโยคของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน :
1. รูปภาพ (Picture)
2. ใบงาน (Work Sheet)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 7  (ทักษะการอานเรื่อง Three Friends)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

ระบุใจความสําคัญและตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนจัดเรียงลําดับขอความที่อานได
2. นักเรียนระบุใจความสําคัญได
3. นักเรียนสามารถตั้งชื่อเร่ืองจากขอความที่อานได

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Reading : Three Friends (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูใหนักเรียนบอกรายชื่อเพื่อนสนิทวาแตละคนมีเพื่อนสนิทใครบาง ใหนักเรียน

ระบุช่ือ และชอบทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนสนิท เชน ดูทีวี อานหนังสือ เลนกีฬา 
และการไปจับจายซ้ือของ

3. ครูใหนักเรียนบอกศัพทใหมเกี่ยวกับเพื่อนที่นักเรียนรูจัก เชน friend, prefer, 
different, pretty, besides, candles

ขั้นสอน :
1. ครูแจกใบความรูเร่ือง Three Friends ใหนักเรียนศึกษา โดยครูอานใหนักเรียนฟง 

แลวอธิบายทีละประโยค พรอมบอกความหมายใหนักเรียน เร่ิมตั้งแต Wichit has 
an English friend…………………………………………………………………... 
Then we let it float on the water of a river or a canal or a pond.

2. ครูถามคําถามจากเรื่องที่อาน เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน เชน
               (  X ) 2.1 Is Peter an American boy?
               ( ) 2.2  Are British English and American English different?

(  X ) 2.3  Can Wichit speak English well?
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( ) 2.4  Do Wichit, Peter and Bill have tea in Peter’s garden?
( ) 2.5  Do English people like to have tea in the afternoon?

3.  ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
ขั้นสรุป :

1. ครูพูดสรุปเรื่องยอใหนักเรียนฟง โดยนักเรียนสงสัยสามารถซักถามได
2. ตัวแทนนักเรียนพูดเรื่องยอจากเรื่องที่อานเปนคําพูดของตนเอง
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องยอ และนําเสนอลงเปนใบงาน แจกแบบทดสอบ

ใหนักเรียนทํา
4. นักเรียนแตละคนเขียนเร่ืองเกี่ยวกับเพื่อนอยางนอย 10 ประโยค ดังใบงานที่ 1
     (Work Sheet)

ขั้นประเมินผล
1. สังเกตการอานเรื่องของนักเรียนแตละคน
2. สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
3. ตรวจใบงานที่นักเรียนทําและตรวจแบบทดสอบ

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูเร่ือง Three Friends
2. แบบทดสอบ
3. ใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



250

Context Sheet

ทักษะการอาน : อานเรื่องหรือขอความแลวตอบคําถามจากเรื่องที่อานได

The Three Friends

Wichit has an English friend. His name is Peter. Wichit also has an
American friend whose name is Bill. They are all good friends. Americans speak
English. American English is a little bit different from British English. Wichit can
speak a little English. But they all understand one another very well.

Last weekend they all went to Peter’s house. They had tea in the garden.
“They had tea” means they ate sandwiches and cakes besides tea. English people like
to have tea in the afternoon. Some English people drink tea many times every day – in
the morning, in the afternoon, and in the evening. Some Americans also like tea. But
most Americans prefer coffee. They drink many cups of coffee every day.

While they had tea they talked about their own schools. Peter’s school is in
London, England. Bill’s school is in San Francisco, USA. Wichit’s school is in
Chaing Mai, Thailand. The children met in Bangkok last month and became good
friends. Peter and Bill talked about Christmas holidays but Wichit did not know
anything about Christmas.

“Christmas Day is on the twenty-fifth of December.” Peter told Whchit.
“Christmas Day is the day when Jesus Christ was born.” Bill said
“Everybody in our family gives presents to everybody and to our friends.”

Peter added.
“We have a small tree in our house,” said Bill. “We call it a Christmas tree.

We hang presents on it. We also put candles on it. It is very pretty when we light the
candles.”
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“I would love very much to see your Christmas tree.” Said Wichit. “We
also have things with candles, too.”

“What are they?” said Bill and Peter at the same time.
“They are krathong.  A krathong is made from banana leaves. It can float

on water. We put candles and incensesticks – joss sticks – and some other things in
the krathong. Then we let it float on the water of a river or a canal or a pond?”
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The Three Friends’ Test

Choose the best answer :
1. Who is Bill?

a. He is an English boy. b. He is an American boy.
c. He is a Thai friend. d. He is a Thai student.

2. Where were the boys?
a. They were at Wichit’s house b. They were at Peter’s house.
c. They were at Bill’s house d. They were at Wichai’s house

3. What does “they had tea” mean?
a. it means they drank tea
b. It means they ate sandwiches.
c. It means they ate other things besides tea.
d. It means they buy tea.

4. What did they talk about while had tea?
a. They talked about their own school.
b. They talked about Christmas holidays.
c. They talked about schools and Christmas.
d. They talked about sports.

5. Where is Bill’s school?
a. It is in London, England. b. It is in San Francisco, USA.
c. It is in Chiang Mai, Thailand. d. It is in France.

6. On what day is Christmas Day?
a. It is on December, 25. b. It is on December, 20.
c. It is on January, 1. d. It is on February, 14.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



253

7. What is Christmas Day?
a. It is the day when Jesus Christ died.
b. It is the day when Jesus Christ was born.
c. It is the day after Jesus Christ was born.
d. It is Peter’s birthday.

8. What do they do on Christmas day?
a. They give presents to one another. b. They plant a tree in their house.
c. They hang presents on all trees. d. They go to the country.

9. What do they put in a Krathong?
a. They put present in it.
b. They put incense-sticks and water in it.
c. They put candles and some other things.
d. They put money in it.

10. Where do they float the Krathong?
a. They float it on water. b. The float it in a river.
c. They float it in a canal. d. They float it in the lake.
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Answer : The Three Friends

1. b
2. b
3. c
4. a
5. b
6. a
7. b
8. a
9. c
10. a
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Work Sheet 1

Write the composition about the student’s friend :
Everyone has friends and ________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



256

แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 8  (ทักษะการเขียนเรื่อง Three Friends)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

เขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอนและวิธีการได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถเขียนประโยคเปนขอความไดใจความสมบูรณ
2. นักเรียนสามารถเขียนขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอนได
3. นักเรียนสามารถบรรยายภาพไดใจความสมบูรณ

กิจกรรม :  เกมส และบทบาทสมมติ
สาระสําคัญ  :   Writing : Three Friends (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว โดยใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนพูดถึงเรื่อง      

ที่เรียนไปแลวคือ Three Friends
3. ตัวแทนกลุมออกไปเขียนประโยคบนกระดานดําตามลําดับเหตุการณจากเรื่อง         

ที่อาน
ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :

1. ครูแสดงภาพมีกลุมคนนั่งคุยกันในสวนและจิบน้ําชา ขณะเดียวกันบริเวณนั้นมี
สวนตนไมรมร่ืน

2. ครูแสดงชารทขอความบรรยายภาพใหนักเรียนศึกษาขอความจากภาพดวยตนเอง
There are 3 persons sitting in the garden. They are talking about their 

schools and their friends. The first person talk about Christmas Day in his 
country. The second and the third person talk about Loy Krathong Day. While 
they are talking, they drink tea with cookies. From the picture they are happy.

3. ใหนักเรียนสลับกลุมกันพูดประโยคจากเรื่องที่นําเสนอภาพ
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ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย
1. นักเรียนกลุมเดิมแสดงบทบาทสมมติจากภาพที่กําหนดให โดยแบงหนาที่ตามบท

บาทของตัวละครในภาพ ดังใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
Work Sheet 1

        Role Play :  ภาพคนนั่งคุยกัน 3 คน
Wichit  :  Good afternoon A and B?
Peter    :   Good afternoon.
Bill     :   I’m glad to meet you.
Wichit :   Excuse me, I will ask you about Christmas Day in English?
Peter   :   Christmas Day is the day when Jesus Christ was born. Everybody in

       my family gives presents one another and to theirs friends.
Bill     :   On Christmas Day, we have a small tree in our house and call it a

       Christmas tree. The people hang presents on it and put candles on it.
       It is very pretty when we light the candles.

Wichit :  In Thailand we also have things with candles.
Peter and Bill : What are they?
Wichit :  They are krathongs. A Krathong is made from banana leaves. It can float

       on water. We put candles and incensesticks – joss sticks – and some other
       things in the krathong. Then we let it float on the water of a river or a canal
       or a pond.

2. สมาชิกภายในกลุมรวมกันเขียนลําดับเหตุการณจากใบงานที่ 2 (Work Sheet 2)
ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :

1. นักเรียนแตละกลุมทบทวนเรื่องที่อานจากใบความรู Three Friends และปรึกษา
หารือลําดับเหตุการณรวมกัน

2. ตัวแทนแตละกลุมอานคําถามจากใบงานที่ 3 (Work Sheet 3) และใหสมาชิก          
ทุกกลุมเขียนตอบคําถามจากใบงานจนครบ 10 ขอ แลวครูเฉลยคําตอบ

3. นําคะแนนที่ไดของสมาชิกทุกคนภายในกลุมเพื่อหาคะแนนรวมเปนคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม
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ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประโยคอีกครั้ง และมอบรางวัลกลุมที่ไดคะแนน           

3 ลําดับแรก
2. ครูแจกใบงานบรรยายภาพใหนักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพ ดังใบงานที่ 4

(Work Sheet 4)
การประเมินผล :

1. สังเกตจากการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม
2. สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
3. ตรวจใบงานของนักเรียน
4. ตรวจการเขียนประโยคของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน :
1. รูปภาพ (Picture)
2. ใบงาน (Work Sheet)
3. ใบความรู (Context Sheet)
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แผนการสอนที่ 8  (ทักษะการเขียนเรื่อง Three Friends)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 015)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

เขียนประโยคและขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอน และวิธีการได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถเขียนประโยคเปนขอความไดใจความสมบูรณ
2. นักเรียนสามารถเขียนขอความเพื่อบรรยายสิ่งตาง ๆ ตามขั้นตอนได
3. นักเรียนสามารถบรรยายภาพไดใจความสมบูรณ

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Writing : Three Friends (จากหนังสือ Highlights)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูทบทวนความรูเร่ือง Three Friends โดยสอบถามความรูจากเรื่องที่เรียนไปแลว 

เชน
- What is Christmas Day?
   (It is the day when Jesus Christ was born.)
- What do people do on Christmas day?
   (They give presents to one another.)
- On what day is Christmas Day?
   (It is on December, 25.)

ขั้นสอน :
1. ครูแสดงภาพมีกลุมคนนั่งคุยกันในสวนและจิบน้ําชา ขณะเดียวกันบริเวณนั้น          

มีสวนตนไมรมร่ืน
2. ครูพูดประโยคบรรยายภาพใหนักเรียนฟง เชน :

There are 3 persons sitting in the garden. They are talking about their 
schools and their friends. The first person talk about Christmas Day in his 
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country. The second and the third person talk about Loy Krathong Day. While 
they are talking, they drink tea with cookies. From the picture they are happy.

3. ใหนักเรียนอาสาสมัครพูดประโยคจากภาพตามความคิดเห็นของตนเอง ดังใบงาน
ที่ 1 (Work Sheet 1)

ขั้นสรุป :
1. ครูแจกใบงานใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับขอความในประโยคใหถูกตอง ดังใบงาน

ที่ 2 (Work Sheet 2)
2. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ และนักเรียนทุกคนตอบคําถามในใบงานที่ 3
      (Work Sheet 3)
3. ครูแจกใบงานบรรยายภาพใหนักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพ (ใบงานที่ 4)
     (Work Sheet 4)

ขั้นประเมินผล :
1. สังเกตการตอบคําถามของนักเรียน
2. ตรวจใบงานนักเรียน
3. ตรวจการเขียนประโยคของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ (Picture)
2. ใบงาน (Work Sheet)
3. ใบความรู (Context Sheet)
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Work Sheet 1
Role Play :

Wichit  :  Good afternoon A and B?
Peter    :   Good afternoon.
Bil       :   I’m glad to meet you.
Wichit :   Excuse me, I will ask you about Christmas Day in English?
Peter   :   Christmas Day is the day when Jesus Christ was born. Everybody in
                my family gives presents one another and to theirs friends.
Bill     :   On Christmas Day, we have a small tree in our house and call it a
               Christmas tree. The people hang presents on it and put candles on it.
               It is very pretty when we light the candles.
Wichit :  In Thailand we also have things with candles.
Peter and Bill : What are they?
Wichit :  They are krathongs. A Krathong is made from banana leaves. It can float
               on water. We put candles and incensesticks – joss sticks – and some other
               things in the krathong. Then we let it float on the water of a river or a canal
               or a pond.
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Work Sheet 2

Rewrite the sentence in correct order :

________1. Wichit can speak a little English.
________2. Some American also like tea.
________3. Wichit school is in Chiang Mai.
________4. Wichit has an English friend.
________5. English people like to have tea in the afternoon.

Answer : ____________________________. 
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Answer

Answer :      4,   1,    5,    2,    3
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Work Sheet 3

Answer the question correctly :
1. Is Peter an English boy?

__________________________________________________________________
2. What language did Wichit speak to Peter and Bill?

__________________________________________________________________
3. Where did they have tea?

__________________________________________________________________
4. Do most American like tea?

__________________________________________________________________
5. Where is Wichit’s school?

__________________________________________________________________
6. Did Wichit talk about Christmas Day?

__________________________________________________________________
7. What is Jesus Christ’s birthday?

__________________________________________________________________
8. When do they have Christmas trees?

__________________________________________________________________
9. What is a krathong made form?

__________________________________________________________________
10. Where do we let a krathong float?

__________________________________________________________________
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Answer

1. Yes, he is.
2. Wichit spoke English to Peter and Bill.
3. They had tea in the garden.
4. No, they don’t.
5. Wichit’s school is in Chiang Mai.
6. No, he didn’t.
7. It is the day when Jesus Christ was born.
8. They have Christmas trees on December, 25.
9. It is made from banana leaves.
10. We let a krathong float on water.
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Work Sheet 4

Direction : Write the sentences to describe the picture.
There are three friends talking in the garden.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 9  (ทักษะการอานเรื่อง McDonald’s)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 ( อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถอานคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถอานขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง

กิจกรรม :  เกมส และบทบาทสมมติ
สาระสําคัญ  :   Reading : McDonald’s (จากหนังสือ Top line)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูแสดงแผนภูมิเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใชแผนภูมิ Brain 

storming ใหนักเรียนอาน เชน own, counter, waiter, washing-up, hamburger, fries 
สอบถามวาศัพทเหลานี้เคยพบหรือไม โดยตัวแทนกลุมเปนผูบอก ดังใบงานที่ 1
(Work Sheet1)

ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :
1. ครูออกเสียงคําศัพทใหม ใหนักเรียนออกเสียงตามจนครบทุกคํา เชน agree, paid, 

menu, restaurant, different, waiter, waitress
2. นักเรียนแตละกลุมสะกดคําศัพทใหม
3. ครูแสดงภาพ McDonald’s ใหนักเรียนดูวารูจักเพียงใด
4. แจกใบความรู เรื่อง McDonald’s ใหนักเรียนทุกกลุมศึกษาและแบงหนาที่               

รับผิดชอบของสมาชิกแตละกลุม
5. ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอคําศัพทใหม อานออกเสียงขอความในประโยค และ 

สรุปเรื่องยอ
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ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย
1. สมาชิกแตละกลุมจับคูกันถามตอบประโยคในเนื้อเร่ืองที่อาน เชน

- Who got tired of the customers ordering so many different things to eat?
   (Mae and Dick)
- Who asked to buy Mae and Dick’s restaurant?
  (Ray Kroc asked to buy it.)
- What is a restaurant? (A place to eat)

2. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมติจากเรื่อง
3. สุมกลุมตัวอยางแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติเร่ือง McDonald’s

Mac  : Dick. I felt tired for selling different things to eat.
Dick :  I see, so if we gave customers a smaller menu we could make some of
          the food before they come, and they wouldn’t have to wait so long for
          their meals.

Mac :  I agreed with you and I thought we wouldn’t need any waiters or
          waitresses, and also use plastic plates so there wouldn’t be any
          washing – up.

Ray  :  Good morning Mac and Dick I hope to buy your business.
Mac  and Dick : How much did you agree to buy it?
Ray  :  O.K. I gave you $27 million.
Mac and Dick : Sure, I sold it to you.
Ray  : Thank you.

ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :
1. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนเลือกแบบทดสอบ อานคําถามจากแบบทดสอบ         

ใหเพื่อนฟงและสมาชิกในกลุมทุกคนเขียนคําตอบ เมื่อครบ 10 ขอแลว ครูเฉลยคํา
ตอบ

2. นําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :

1. กลุมที่ทําคะแนนไดมาก 3 ลําดับแรก รับรางวัลจากครู
2. ครูสุมตัวอยางกลุมยอดเยี่ยมอานขอความจากเรื่องใหเพื่อนฟง
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การประเมินผล :
1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมภายในกลุมและระหวางกลุม
2. สังเกตจากการแสดงบทบาทสมมติส่ือสารไดเขาใจ
3. ผลคะแนนของการแขงขัน
4. อานออกเสียงคําและขอความไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. แบบทดสอบ (Test)
3. ใบงาน (Work Sheet)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 9  (ทักษะการอานเรื่อง McDonald’s)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

อานออกเสียงคําและขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. นักเรียนสามารถอานคําศัพทที่กําหนดใหไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถอานขอความที่กําหนดใหไดถูกตอง

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Reading : McDonald’s (จากหนังสือ Top line)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูออกเสียงคําศัพทใหมใหนักเรียนออกเสียงตาม เชน owner, counter, waiter 

washing-up, hamburger, fries ทั้งชั้นและทีละคน ดังใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
3. สุมตัวอยางนักเรียนสะกดคําศัพทใหม เชน agree, paid, menu, restaurant, different, 

waiter, waitress
ขั้นสอน :

1. ครูแจกใบความรูเร่ือง McDonald’s ใหนักเรียน โดยครูอานนําทีละประโยค แลว 
นักเรียนอานตามจนจบเรื่อง

2. ครูอธิบายความหมายทีละประโยคจากเรื่องที่อาน
3. ครูพูดสรุปเรื่องจนจบขอความ แลวใหนักเรียนซักถาม

ขั้นสรุป :
1. นักเรียนสงตัวแทนอานประโยคจากเรื่องในใบงาน
2. ตัวแทนนักเรียนตอบคําถามครู เชน

- Where is your nearest McDonald’s?
           - Do you like to eat McDonald’s food?
           - Why do you think so many people like McDonald’s?
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3. ครูแจกแบบทดสอบใหนักเรียนทํา
ขั้นประเมินผล :

1. สังเกตการอานออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง
2. ตรวจคะแนนจากแบบทดสอบ
3. สังเกตการอานเนื้อเร่ืองไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. แบบทดสอบ (Test)
3. ใบงาน (Work Sheet)
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Work Sheet 1
Do You Know These words :

Mac   owners Dick

               new owner   McDonald’s       In Hong Kong
                  Sell _____

                 Ray Kroc       - hamburgers
      - food
      - toys and games
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Context Sheet

เนื้อหาของ Reading – Writing นํามาจากหนังสือ Top line เร่ือง McDonald’s

McDonald’s
There were two McDonalds – Mac and Dick – and they were brothers. In

1948, they owned a restaurant in California. They liked working in the restaurant, but
they got tired of the customers ordering so many different things to eat.

‘If we gave customers a smaller menu we could make some of the food
before they come, and they wouldn’t have to wait so long for their meals,’ said one of
the brothers. The other brother agreed and added, ‘And if we made the customers
came to the counter, we wouldn’t need any waiters or waitresses. We could also use
plastic plates so there wouldn’t be any washing-up.’

These were such good ideas that the McDonald brothers used them, and the
customers were very pleased. They got their meals very quickly – in less than a
minute – and they paid only 15 cents for hamburgers and 10 cents for fries. The first
McDonald’s restaurant had no seats for customers to sit on. This meant that people
had to take their food away, and that no one had to clean up any tables after them.

Then a man called Ray Kroc came to  the brothers and asked to buy their
business. They Agreed to sell it to him for $27 million. After that, people paid Ray
Kroc to open their own restaurants using the McDonald’s name and menu. Before
long, there were McDonald’s restaurants all over the United States, and nowadays,
they are all over the world – even in China and Russia.

The most successful McDonald’s business is in Hong Kong. The Hong
Kong McDonald’s sells more hamburgers everyday than any other McDonald’s
anywhere else in the world. McDonald’s restaurants are so successful because
children love going to them. They like the food, and they like the toys and games they
can get at McDonald’s.
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McDonald’s Test

Questions:
1. Who are Mac and Dick?

a. They are friends. b. They are brothers.
c. They are cousins. d. They are boyfriends.

2. When did Mac and Dick own a restaurant?
a. In 1945 b. In 1946 c. In 1947 d. In 1948

3. What town did Mac and Dick own a restaurant?
a. California b. Toronto c. Utah d. San Francisco

4. How much do the customers pay for hamburgers?
a. 5 cents b. 10 cents c. 15 cents d. 20 cents

5. How much do the customers pay for fries?
a. 5 cents b. 10 cents c. 15 cents d. 20 cents

6. Who buy Mac and Dick’s business?
a. Ray Kroc b. Ray Calvin c. Ray Joyce d. Ray Robin

7. How much did Mac and Dick agree to sell their business?
a. $ 25 million b. $ 26 million c. $ 27 million d. $ 28 million

8. Which place is McDonald’s business the most successful?
a. China b. Russia c. Thailand d. Hong Kong

9. Who love to go to McDonald’s restaurants?
a. Parents b. Children c. Students d. Teachers

10. Who like the toys and games at McDonald’s?
a. Parents b. Children c. Students d. Teachers.
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Answer (McDonald’s)

1. b
2. d
3. a
4. c
5. b
6. a
7. c
8. d
9. b
10. b
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แผนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียนดวยการสอนอานและเขียนแบบบูรณาการ
โดยใชเทคนิคการรวมมือกัน CIRC

แผนการสอนที่ 10  (ทักษะการเขียนเรื่อง McDonald’s)
วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพและสิ่งของตามที่กําหนดใหได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. เขียนคําศัพทจากภาพไดถูกตอง
2. เขียนประโยคและขอความไดใจความ
3. เขียนบรรยายภาพตามที่กําหนดใหได

กิจกรรม :  แบงกลุมนักเรียน / บทบาทสมมติ / Information Gap
สาระสําคัญ  :   Writing : McDonald’s (จากหนังสือ Top line)
กิจกรรมการเรียนการสอน  :  CIRC
ขั้นท่ี 1   การเตรียมผูเรียน :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไปแลว ใหนักเรียนบอกสะกดคําศัพท เชน 

restaurant, own, customers, ordering, smaller, menu, food, counter, plastic, plates 
business

3. แบงกลุมนักเรียนตามเทคนิค CIRC โดยจัดกลุมละ 4 – 6 คน ประกอบดวยนักเรียน 
เกง – ปานกลาง – และออน (1 : 2 : 1)

ขั้นท่ี 2  การสอนเนื้อหาสาระ :
1. ใหนักเรียนแตละกลุมอานเรื่องจากใบความรูเร่ือง McDonald’s แลวสังเกตคําศัพท

จากเรื่อง
2. ครูกําหนดใหแตละกลุมศึกษาประโยคจากเรื่องที่อาน
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเขียนคําศัพทตามคําบอกจากเรื่องที่อาน เชน restaurant, 

own, customers, ordering, smaller, menu, food, counter, plastic, plates business
4. สลับกลุมกันตรวจคําตอบ
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5. ครูบอกเขียนตามคําบอกใหนักเรียนเขียนเปนประโยคจากเรื่องที่อานทุกคน
- There were two McDonald’s – Mac and Dick.
- They were brothers.
- They owned a restaurant in California.
- They liked working in the restaurant.
- They got tired of the customers ordering so many different thing to eat.

6. นักเรียนตรวจคําตอบจากแถบประโยค
ขั้นท่ี 3  กิจกรรมกลุมยอย

1. สมาชิกแตละกลุมศึกษาคําศัพทจากเรื่อง และผลัดกันสะกด ถาม – ตอบ
2. สมาชิกจับคูกันเขียนคําศัพทตามคําบอก โดยเลือกศัพทจากเนื้อเรื่องแลวเฉลย           

คําตอบ
3. สมาชิกภายในกลุมเลือกตัวแทนเปนผูบอกขอความในประโยคโดยใหสมาชิกเขียน

ตามคําบอก
4. ตรวจสอบความถูกตองหลังจากเขียนประโยคครบถวนแลว
5. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมติเปนคนขาย – คนซื้อ McDonald’s

ขั้นท่ี 4  การแขงขันเกมวิชาการ :
1. ใหนักเรียนทุกกลุมเขียนเรียงลําดับอักษร โดยไดคําศัพทที่ถูกตอง โดยใหทําจํานวน

10  คํา เชน
1.1 u m n e

m e n u

1.2 d o f o
f o o d

1.3 w n o
o w N

1.4 s r c e u m t o
c u s t o m e r
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1.5 u c r o e n t
c o u n t e R

1.6 a c p t s l i
p l a s t i C

1.7 l a p e t
p l a t E

1.8 l s e l m r a
s m a l l e R

1.9 i n b s u s e s
b u s i n e s S

1.10 n r s a e r a t t u
r e s t a u r a n T

2. เมื่อครบเวลาที่กําหนดครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองแลวนําคะแนนของทุกคนมารวมกัน
เพื่อเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม

3. ใหแตละกลุมรวมกันทําใบงาน Information Gap ที่กําหนดใหตามใบงานที่ 1
(Work Sheet 1) เมื่อทําเสร็จแลวครูเฉลยคําตอบคิดคะแนน นําคะแนนของทุกคน
มารวมกันเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลและมอบรางวัล :
1. ครูมอบรางวัลกลุมที่ทําคะแนนได 3 ลําดับแรก
2. ครูแจกใบงานรูปภาพเกี่ยวกับการซื้ออาหาร ใหนักเรียนทุกกลุมเขียนบรรยายภาพ

อยางนอยกลุมละ 10 ประโยค ใหไดใจความ ดังใบงานที่ 2 (Work Sheet 2)
การประเมินผล :

1. สังเกตจากการตอบคําถาม การรวมกิจกรรมภายในกลุม
2. สังเกตจาการแสดงบทบาทสมมติ
3. ผลคะแนนของการแขงขัน
4. เขียนบรรยายภาพไดใจความครบถวน
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สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู (Context Sheet)
2. ใบงาน (Work Sheet)
4. รูปภาพ (Picture)
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 10  (ทักษะการเขียนเรื่อง McDonald’s)

วิชา  : ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)
ชั้น   : มัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา : 50 นาที
จุดประสงคการเรียนรู :

นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพและสิ่งของตามที่กําหนดใหได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :

1. เขียนคําศัพทจากภาพไดถูกตอง
2. เขียนประโยคและขอความไดใจความ
3. เขียนบรรยายภาพตามที่กําหนดใหได

กิจกรรม :  นักเรียนถาม-ตอบ
สาระสําคัญ :  Reading : McDonald’s (จากหนังสือ Top line)
กิจกรรมการเรียนการสอน : แบบปกติ
ขั้นนํา :

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลวโดยสอบถามคําศัพทจากนักเรียน แลวใหนักเรียน

เขียนศัพทลงบนกระดานดํา เชน restaurant, own, customers, ordering, smaller, 
menu, food, counter, plastic, plates, business

3. สอบถามนักเรียนเรื่อง McDonald’s ใหนักเรียนเลาเรื่องยอ
ขั้นสอน :

1. ครูอธิบายประโยคจากใบความรู McDonald’s ใหนักเรียนศึกษา การลําดับ             
เหตุการณในประโยค

2. ครูอธิบายเนื้อหารูปแบบประโยค
3. ครูแจกกระดาษใหนักเรียนเขียนคําศัพทตามคําบอกจากเนื้อเร่ืองที่อาน
4. นักเรียนแลกกันตรวจคําตอบ
5. ครูบอกเขียนประโยคตามคําบอก ใหนักเรียนเขียนทุกคน
6. ครูเฉลยโดยใชแถบประโยค
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ขั้นสรุป :
1. ครูแจกใบงานการลําดับอักษรใหนักเรียนเขียนคําโดยลําดับใหถูกตอง
2. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
3. ครูใหนักเรียนทําใบงาน Information Gap ดังใบงานที่ 1 (Work Sheet 1)
4. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยสรุปคําตอบที่ถูกตอง
5. ครูแจกภาพเกี่ยวกับการซื้ออาหารใหนักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพใหได         

ใจความที่ถูกตองสมบูรณ ดังใบงานที่ 2 (Work Sheet 2)
ขั้นประเมินผล :

1. สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
2. ตรวจใบงานการเขียนคําศัพท
3. ตรวจใบงานการเขียนประโยค
4. ตรวจใบงานการเขียนบรรยายภาพไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน :
1. ใบความรู
2. ใบงาน Information Gap และใบงานการลําดับอักษร และใบงานบรรยายภาพ
3. รูปภาพ
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Work Sheet 1
Information Gap

Complete the sentences correctly :
1. There were two __________ - Mac and Dick and They were brothers.
2. They wouldn’t have to wait __________.
3. We wouldn’t need ___________.
4. ____________ so there wouldn’t be any washing – up.
5. The first McDonald’s restaurant had no seats __________.
6. No she had to clean up __________ after them.
7. They _________ it to him for $ 27 million.
8. _______ there were McDonald’s restaurants all over the United.
9. And nowadays, ________ - even in China states and Russia.
10. ________ McDonald’s business is in Hong Kong.
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Answer

1. McDonalds
2. so long for their meals.
3. Any waiters or waitresses.
4. We could also use plastic plates.
5. for customers to eat on.
6. any tables
7. agreed to sell
8. Before long
9. they are all over the would
10. The most successful
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Work Sheet 2

Direction : Look at these pictures. Write a sentence saying which picture shows
 the first McDonald’s and say why. Write a sentence about each of the other
 pictures. Say what each of them shows.
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ภาคผนวก ช

หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย และรายนามผูเชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญที่เปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

1.  อาจารยจาตุรงค  อินทรรุง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
     ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

              อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2.  อาจารยสรัญญา  ไหลสุพรรณวงค อาจารย 2 ระดับ 7
     ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3.  อาจารยกัลยาณี  เรือนทอง อาจารย 2 ระดับ 7
     ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ
ท่ีอยู 83 หมู 1  ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
                                 โทรศัพท 0-3422-9092, 0-9525-5059
ท่ีทํางาน   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โทรศัพท 0-3425-0948, 0-3427-2434-5

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

จากโรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2522 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

จากวิทยาลัยครูนครปฐม สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2527 – 2529 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนสวนแตงวิทยา

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2529 – 2540 อาจารย 2 ระดับ 5 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

“สังวรเจษฎประภาคมอุปถัมภ” อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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