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 The purposes of this experimental research were: 1) to compare the English analytical reading 
ability of seventh grade students taught by CIRC technique and communicative reading approach  2)  to 
investigate the opinions of the seventh grade students towards the instruction with CIRC technique and 
communicative reading approach.  The sample consisted of 64 students of the seventh grade students of 
Watkonglad School, The Office of Nakhon Pathom Educational Area Region 1.  

The instruments used for this research were lesson plans, English analytical reading ability test 
and questionnaire.  The data were analyzed by mean ( x ) , standard deviation (S.D.) and t-test 
Independent. 
 The results of this research were as follow: 
 1.  The English analytical reading ability of the seventh grade students taught by CIRC 
technique and communicative reading approach were statistically significant different at 0.01 level. The 
CIRC technique enhanced the students’ reading ability test scores higher than the communicative reading 
approach.  
 2.  The seventh grade students’ opinions towards the CIRC technique were at a high agreement 
level in all aspects included the learning activities aspect which was the teacher provided group activities 
which students could work cooperately. The learning usefulness aspect which helped the students gained 
knowledge and comprehension. The learning environment aspect which encouraged and stimulated the 
students’ group participation, they helped each other and had more responsibility. Whereas the students’ 
opinions towards the communicative reading approach were at a moderate agreement level in all aspects 
included the learning usefulness aspect which helped the students gained knowledge and comprehension, 
The teaching activities aspect which was the teacher used interesting materials all the time. The learning 
environment aspect which was the teacher was friendly and had good humor but the students were 
encouraged to express the opinions were at the least agreement level. 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพการณการเปลี่ยนแหงยุคสมัยของโลกาภิวัตน ทั้งความเจริญกาวหนาทาง   

วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จนกลายเปนสังคมขอมูลขาวสาร  (Information Society)  
หรือโลกไรพรมแดน  มวลมนุษยชาติในโลกปจจุบันเปนเพียงหมูบานโลก (Global  Village)  มีการ
ติดตอสัมพันธกันไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งนําไปสูการผสมผสานความคิดคานิยม  ความเปนอยู 
การศึกษาก็มีสวนสําคัญเนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม  โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรค
จรรโลงโลก ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545 ก : 2)  ดังความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 6  ไดกําหนดให
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ก : 5) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 จึงไดใหความสําคัญกับกระบวนการการเรียนรูโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด      สงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนน
การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช 
ปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ       
ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตางๆ
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 3) เพื่อให
ตรงกับวิสัยทัศนของการศึกษาไทย  คือ ใหผูเรียนดี เกง และมีความสุข คนดี  คือคนที่ดําเนินชีวิต
อยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดานจิตใจ และ 
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พฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย  ประหยัด  มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล  มีเหตุผล  รูหนาที่  ซื่อสัตย   
พากเพียร  ขยัน  ใฝรู  ใฝเรียนตลอดชีวิต  รักประเทศ รักชาติ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย  เคารพ
ความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ืน  มีความเสียสละ  รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
สันติสุข  คนเกงคือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิตโดยความสามารถดานใดดานหนึ่งหรือ
รอบดาน  หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  เชนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถทางดานภาษา ศิลปะ 
ดนตรี  กีฬา มีภาวะผูนํา  รูจักตนเอง  ควบคุมตนเองได  เปนตน  เปนคนทันสมัย  ทันเหตุการณ  
ทันโลก  ทันเทคโนโลยี  สามารถใชสติปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหาพัฒนาตนเองไดเต็ม
ศักยภาพ และทําประโยชนใหเกิดแกตน  สังคม และประเทศชาติได  คนมีความสุข  คือ  คนที่มี  
สุขภาพดี  ทั้งกายและจิต  เปนคนราเริง  แจมใส รางกาย    แข็งแรง  มีมนุษยสัมพันธ มีความรัก
ตอทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดพนจากการเปนทาสของอบายมุข ไดทําในสิ่งที่ตนสนใจตาม
ความตองการ สามารถเรียนใหรูความจริงบรรลุความดีความงาม มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยและสามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียงรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางดุลยภาพ (สํานักงาน     
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 5 - 6 )  แตในปจจุบันพบวาความรูพื้นฐาน  เชน  
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไมดีเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานที่แข็งแกรง
สําหรับนําไปใชในชีวิตประจําวัน และในการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
แหงชาติ   2535 : 26 ) นอกจากนั้นคุณภาพการศึกษาในดานคุณภาพ  ผูเรียนพบวาความสามารถ
ในเรื่องภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังอยูในเกณฑที่ตองไดรับการปรับปรุง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   2540  : 39) ซึ่งทําใหการจัดการศึกษาของไทยไมประสบผล
สําเร็จเทาที่ควร  เห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540 - 2544) ระบุวา   
สถานภาพทางดานคุณภาพการศึกษากําลังเปนจุดวิกฤติของระบบการศึกษาไทย กลาวคือใน
กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวาการเนนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห    
การแสวงหาความรูดวยตนเองอีกทั้งไมสามารถปลูกฝงการรักที่จะเรียนรูตอไปอันเปนคุณสมบัติที่
สําคัญในยุคขอมูลขาวสารหรือสังคมแหงการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   
2540  : 38 )   นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2540  : 52 – 53)  ไดสรุป
ประเด็นหลักของการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่  7  
(พ.ศ. 2535  –  2539)   เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาวากระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผล 
การคัดเลือกเขาศึกษาตอไมเอื้อใหเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  คุณภาพการศึกษาไทยอยูใน
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ระดับที่นาเปนหวง  ความรูความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยออนลงทั้งในดานกระบวนการคิด 
วิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล  การริเร่ิมสรางสรรค  การแกปญหา  ความรูทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทย   รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานลักษณะนิสัยใฝรู  
ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  การทํางานเปน หมูคณะ  เปนตน   ความรูความสามารถ
ของคนยุคใหมที่พึงมีไดแก  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร   ซึ่งการเรียน  
การสอนทักษะตาง ๆ เหลานี้การศึกษาไทยยังออนอยูมาก  อีกทั้งยังมีการยัดเยียดเนื้อหาวิชาที่เกิน
ความจําเปนมากกวาจะพัฒนาทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความจริง    ผลดังกลาวเกิดจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการทองจําเพื่อสอบมากกวาการเนนใหผูเรียนรูจักคิด  สวน
การวัดผลนั้นใหความสําคัญตอการวัดความจําเชิงเนื้อหามากกวาการคิดวิเคราะห พฤติกรรมของ
ผูเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคในเรื่องคุณธรรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย 
เปนสิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการวัดผลที่เนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงวิชาการ
เพียงดานเดียว และที่สําคัญแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 – 2544) ไดระบุ
เกี่ยวกับวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาในอนาคตไววาพัฒนาคนไทยใหมีคุณลักษณะมองกวาง  
คิดไกล  ใฝดี  มีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบทั้งตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  รูคุณคาวัฒนธรรม
และเอกลักษณของไทยควบคูไปกับการเปดและเลือกรับวัฒนธรรมตางประเทศ  มีความรู ความ
สามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน เชน มีความรูภาษาตางประเทศเปน
อยางดี  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รูจักใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหม ๆ มีความสามารถเชิง  
จัดการ เห็นความสําคัญและประโยชนในวิทยาการสมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย  ตลอดจน    
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนผูรอบรูในความสัมพันธเชื่อมโยง ในขณะที่สามารถเพิ่มพูนทักษะ 
ความสามารถเฉพาะทางกับการเพิ่มพูนสุนทรียภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2540 : 24 - 25) นอกจากนั้นรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระยะที่  8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  มีการประเมินคุณภาพในปการศึกษา 2541 ไดดําเนินการประเมิน 
คุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ประจําปการศึกษา  2540  ผลการประเมินพบวา      
ยังตองมีการปรับปรุงวิชาการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ
2543: 115) ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติที่พบวายังมีสถานการณอันนาเปนหวง    
อยางยิ่งเชิงดานคุณภาพทางการศึกษา   เพราะปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กระดับตํ่า
กวาอุดมศึกษาไมอยูในระดับที่นาพอใจไมวาจะเปนวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร  สวนหนึ่งเปนผลมาจากปจจัยการผลิตที่ดอยคุณภาพและมีขอบกพรอง รวมทั้ง
การวัดผลและประเมินผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 :  23 , 52 - 53)
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ภาษาอังกฤษก็เปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญและความจําเปนในยุคขอมูลขาวสารนี้ 
เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลก เปนภาษาสื่อกลางสําหรับการติดตอระหวางชนชาติ
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดีทั้งในดานการศึกษา  สังคม    เศรษฐกิจ   
การเมือง     ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และยังเปนเครื่องมือที่จะนําไปสู
การแสวงหาความรูทางวิชาการในสาขาตาง ๆ อีกดวย โดยเฉพาะการสื่อสารไมวาจะเปนดาน
ภาษาเขียนหรือภาษาพูด ยิ่งปจจุบันการสื่อสารตองใชเครื่องมือที่ทันสมัย  ภาษาอังกฤษจะเปน
ภาษาที่แทรกอยูกับเครื่องมือเหลานั้น นอกจากนั้นขอมูลในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดใหเกิด
ความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาขอมูลความรู และถายทอดวิทยาการตาง ๆ ก็ยังมีความ    
จําเปนตองใชภาษาเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง  แตการเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะ
ทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและคนควา         
หาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 1) 
นอกจากนั้นนักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แตก็ยังพบวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย   
ยังไมประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะการอานเชิงวิเคราะห  เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการที่นักเรียน
ไมไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษอยางจริงจังมาตั้งแตตน คือในระดับประถม
ศึกษาซึ่งเปนชวงวัยที่เด็กกําลังพัฒนาความขยันหมั่นเพียร  เด็กวัยนี้กําลังอยูในชวงที่มีความ 
อยากรูอยากเห็น ตองการที่จะเรียนรูตองการที่จะแสดงความสามารถของตนเองออกมาเพื่อให     
ผูอ่ืนยอมรับและจะมีความรูสึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง  ถาไดรับการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษอยางจริงจังในชวงนี้  จะเปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับสูงขึ้นไป (วรรณกร 
หมอยาดี    2544 : 3)

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
พบวาอุปสรรคตาง ๆ ที่ทําใหนักเรียนเรียนไมดีนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ  เชน วิธีการสอนของครู  
ในกระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวาเนนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห 
แสวงหาความรูดวยตนเอง   ทั้งยังไมสามารถปลูกฝงการรักที่จะเรียนรูตอไป (จํารูญ เหลืองขจร  
2543 : คํานํา)  ขวัญตา  อาจมนตรี (2544 : 4) สรุปสาเหตุของปญหาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษวาไดพบปจจัยที่เกี่ยวของสําคัญ คือดานครูผูสอน สวนใหญยึดครูเปนศูนยกลางเรงสอน
เนื้อหาใหจบโดยเร็วโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  สอนโดยมิไดนําเสนอรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมมาใชและการสอนแตละครั้งไมสามารถสรางความเราใจใหนักเรียนอยากรู  ดานตัว
นักเรียนคิดวาการเรียนภาษาอังกฤษวิชายาก  ขาดความเชื่อมั่นในการแสดงออก และขาดทักษะ
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ในการทํางานกลุม อันนําไปสูความเบื่อหนายตอการเรียน และมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
จึงมีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํา  ดังนั้นจําเปนตองใหความสําคัญตอ         
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลถึงคุณภาพการศึกษา
จากการคนหาสาเหตุของปญหาที่ทําใหผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ํากวาเกณฑ    
เปาหมายที่กําหนด  สาเหตุของปญหามาจากหลายดาน สรุปไดดังนี้

1. ดานตัวครู ปญหาสําคัญคือการขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความสามารถทั้งดาน
เนื้อหาวิชาที่สอนและเทคนิควิธีการสอนที่ดี สถานภาพปจจุบันของครูที่สอนภาษาอังกฤษ       
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีไมถึงรอยละ 14 ที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง  
จึงขาดความรูความเขาใจเนื้อหาและขาดทักษะการสอน ไมมีเทคนิคที่เหมาะสมในการถายทอด
ความรู    ครูใชวิธีสอนแบบบรรยาย  ยึดตําราเรียนเปนหลัก  ยึดครูเปนศูนยกลาง  ไมใหโอกาส  
นักเรียนปฏิบัติจริง   ไมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน  ไมสรางแรงจูงใจในการเรียน 
นอกจากนั้นยังอาจสอนไมไดเต็มความสามารถเนื่องจากหลายสาเหตุ  เชน   ตองทํางานธุรการ    
อาหารกลางวัน  ฯลฯ   จึงเปนเหตุใหสอนไดไมเต็มที่

2.   ดานตัวผูเรียน    ปญหาคือนักเรียนขาดความพรอม    ไมสนใจเรียน     และมีระดับ
สติปญญาไมเทาเทียมกัน บางคนไมมีพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษทําใหปรับตัวตามกิจกรรม        
การเรียนไมทัน จําคําศัพท เสียงพยัญชนะและสระแตละตัวไมไดและจํานวนนักเรียนแตละหอง
มากเกินไป   นอกจากนั้นสวนใหญไมกลาแสดงออก   ไมกลาแสดงความคิดเห็น ไมมีความมั่นใจ
ในการใชภาษา  ไมรับผิดชอบงาน  และไมกระตือรือรนในการเรียน  

3.  ดานโรงเรียน มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ  และเหมาะสมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ไมเพียงพอ รองลงมาคือขาดการบริหารจัดการที่ดี และไมเห็นความสําคัญของการสอนภาษา
อังกฤษ นอกจากนี้ยังขาดแผนงานและงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน      
ทางภาษา

4. ดานผูปกครอง ปญหาคือผูปกครองสวนใหญมีความตองการใหบุตรหลานเรียน
ภาษาอังกฤษ    แตการชวยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากผูปกครองที่บาน  
ยังมีนอย

5.  ดานการวัดผลประเมินผล  ครูบางสวนไมประเมินตามสภาพจริง  ออกขอสอบ     
วัดผลสัมฤทธิ์ไมครอบคลุมตามจุดประสงคที่กําหนด   ขาดการวัดผลประเมินผลอยางตอเนื่อง  
และไมแจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบเปนระยะ  จึงทําใหเด็กไมทราบขอบกพรองของตนเอง    
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6.   ดานการนิเทศ  ปญหาคือขาดการนิเทศจากผูรู  และชํานาญการเฉพาะวิชา  ทําให
ไมไดรับการนิเทศที่ชวยแกปญหาการเรียนการสอนอยางแทจริง  (พันธณีย  วิหคโต 2546: 26, 27)

จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลกับการเรียนรูของนักเรียนโดยตรง และในการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อเปนภาษาที่สองก็พบปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับครูหลายประการดวยกัน คือ 1) ครู     
สวนใหญยังไมเขาใจในหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach)
มากนัก  2) ครูบางสวนไมมีทักษะ ความสนใจในภาษาอังกฤษเลย (แตถูกบังคับใหสอน)            
3) สภาพแวดลอมในโรงเรียนไมเอ้ือโอกาสใหนักเรียนไดฝกภาษาอังกฤษนอกโรงเรียนในบาง
จังหวัด ยกเวนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวหรือมีบริการที่เกี่ยวของซึ่งจะทําใหยากสําหรับครูผูสอน 
4)  ขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูบริหารทุกระดับ  ซึ่งจําเปนตอการจัดกระบวนการเรียน
การสอน  5)  ครูสวนใหญใชกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนสนุกสนาน (เพลง , เกม)  แตไมใชเพื่อ       
การเรียนรูโดยตรงซึ่งกิจกรรมเหลานั้นควรเปนกิจกรรมเสริม  (กระทรวงศึกษาธิการ  2540  : 8)

ทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  เนื่องจาก
ในปจจุบันโอกาสที่เราจะไดเห็นและอานภาษาอังกฤษมีมากขึ้น  เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่
กําลังพัฒนา  การรับเอาเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม  รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคจาก
ตางประเทศจึงเขามามีบทบาทเปนอยางมากในชีวิตของคนไทย  ทักษะอานจึงมีความสําคัญมาก
ข้ึนไมวาจะเปนการติดตอ  ทําสัญญา  คาขาย หรือแมแตการอานฉลากสินคาอุปโภคและบริโภค
ลวนแตตองอาศัยความเขาใจในการอานทั้งสิ้น  แตเนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะที่ซับซอน  
และตองอาศัยการฝกฝนเปนอยางดี  เพราะการอานไมใชแคเพียงอานตัวอักษรออกเทานั้นแตตอง
มีความเขาใจดวย  (เรวดี  หิรัญ , ใน สุมิตรา  อังวัฒนกุล , บรรณาธิการ  2537 ก :   149)

ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(National Test)  ขอสอบที่ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ประกอบดวย  ตอนที่ 1 
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  และตอนที่  2  ความเขาใจภาษา  จากการศึกษาผลการประเมิน   
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 
2545  ของกรมวิชาการ    คาเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่    6    เทากับ    
47.401  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6    โรงเรียนวัดกงลาดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยรอยละ  29.826  สวนคาเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  
เทากับ   45.314  ซึ่งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดกงลาด  ไดเฉล่ียรอยละ  
38.929    (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 , กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล
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การจัดการศึกษา 2546 : 1) ซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ  และผลการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  (General Achievement Test : GAT)  ระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2546  พบวา วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  โรงเรียนวัด
กงลาด  ไดคะแนนเฉลี่ย 13.340   คะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.351  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.724  
แบงออกเปนความรูทางภาษา (Language Knowledge) คะแนนเต็ม  20  คะแนน ไดคะแนน
เฉล่ีย 6.766   คะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.830  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.784  ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skill) ไดคะแนนเฉลี่ย 6.574   คะแนนเฉลี่ยรอยละ 32.872  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.741   (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1   2547 ก : 1) ซึ่ง  ผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2546  ของโรงเรียน
ขยายโอกาสอําเภอดอนตูม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ดังปรากฏในตารางที่  1

ตารางที่  1  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(GAT) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6
ปการศึกษา  2546

โรงเรียน จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
รอยละ

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

วัดกงลาด 47 40 13.340 33.351 4.724
วัดลําเหย 41 40 17.976 44.939 5.871
วัดตะโกสูง 28 40 15.250 38.125 5.765

ที่มา :   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1, กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการ
จัดการศึกษา,  รายงานการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา  2546  (นครปฐม: ม.ป.ท., 2547), 36-37.

จากผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่        
การศึกษานครปฐม เขต 1 ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2546 พบวาวิชาที่ได
คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.665 (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 , กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2547 ข :
63) และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษพบวาเด็กไทยสวนมากยังมีระดับความ
สามารถในดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ  และการที่ผูเรียน
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สวนมากยังขาดความสามารถในทักษะการอานเพื่อความเขาใจอยูนั้น  อาจจะเปนเพราะยังขาด
วิธีการหรือเทคนิคที่เหมาะสม  ในอันที่จะชวยใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานเพื่อความเขาใจ
เพิ่มมากขึ้น  (เรวดี หิรัญ , ใน สุมิตรา  อังวัฒนกุล ,  บรรณาธิการ  2537 ก : 151)  การพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหก็เปนสวนหนึ่ง ซึ่งครูผูสอนตองศึกษาเทคนิค
วิธีสอนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และหลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner - Centred 
Language Curriculum) นั้นมีวิธีสอนภาษาอังกฤษอยูหลายวิธีดังเชน การสอนภาษาเพื่อการ     
ส่ือสาร (Communicative Language Teaching)  การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
(Language for Specific Purposes) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   (Integrated Learning)  
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  (Cooperative Learning) การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนน  
เนื้อหา (Content-Based Instruction Curriculum) การสอนภาษาแบบองครวม (Whole 
Language Approach)  การเรียนรูจากการทําโครงงาน  (Project-Based Learning)  การเรียนรูที่
เนนภาระงาน (Task – Based Learning) การสรางองคความรู (Constructivism)  วิธีการสอน
ดวยการตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response) การสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม          
(4 MAT’S Learning System) ซึ่งครูผูสอนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับวิธีสอนแตละวิธีวามี
ขอดี ขอจํากัดอยางไร เหมาะสมที่จะใชสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใดไดบาง  เปนตน และ
ปญหาอีกอยางหนึ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  คือจํานวนนักเรียนใน
แตละชั้นแตละหองมีนักเรียนเปนจํานวนมาก จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่ง  
จําเปนตองมีการฝก ฟง  พูด  อาน และเขียน รวมกันโดยตลอด ครูจึงดูแลการฝกปฏิบัติของ       
นักเรียนเปนรายบุคคลไดไมเต็มที่  ปญหาที่เกิดขึ้นคือมีทั้งนักเรียนที่สนใจก็ฝกปฏิบัติ และนักเรียน
ที่ไมสนใจก็เลน   จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน  ไดปฏิบัติจริง 
มีการชวยเหลือกันใหเรียนรวมกัน  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และสนใจที่จะแกปญหาผลการเรียน
ภาษาอังกฤษดานการอานต่ําดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหใหสูงขึ้นโดยไดศึกษาวิธีสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาการ
ทักษะกระบวนการคิด   การใชเหตุผลในการแกปญหา   การอยูรวมกันในสังคม   การชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน  ไดแก วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซึ่งจอหนสันและ     
จอหนสัน (Johnson & Johnson , อางถึงใน วัชราเลาเรียนดี  2547 : 1)  กลาววาเปนวิธีการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็ก  กลุมละประมาณ 3 – 5 คน สมาชิกกลุมมี
ความแตกตางกันเชน เพศ เชื้อชาติ และความสามารถทางการเรียน  โดยที่สมาชิกในกลุมควรจะมี
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ทั้งเพศชายและเพศหญิง  และความสามารถทางการเรียนสูง  ปานกลาง  ต่ํา คละกันในแตละกลุม  
สมาชิกจะมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  รับฟงความคิดเห็น  ชวยเหลือกันและกัน  และสมาชิกกลุม     
ทุกคนจะตองรวมรับผิดชอบตอผลงานของกลุม

จากการศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น        
พบวาสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   มาตรา  22  “การจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและถือวาผู เ รียนสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม      
ศักยภาพ”  ซึ่งสอดคลองกับจอยซ และเวลล  (Joyce  and  Weil  1986 , อางถึงใน  วัชรา       
เลาเรียนดี 2545 : 165)  ซึ่งไดกลาวไววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิคที่ชวยพัฒนา        
ผูเรียนดานสติปญญาโดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากัน  สอดคลองกับงานวิจัยของตติยา 
ไผวงษ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยใชวิธีซีไออารซี พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธี        
ซีไออารซีมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียนที่ไดรับ  
การสอนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนสวนใหญที่ไดรับการสอนโดยวิธี
ซีไออารซี มีความคิดเห็นตอการเรียนโดยวิธีซีไออารซี ระดับเห็นดวยอยางยิ่งในทุกดานคือดาน   
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานความรวมมือระหวางนักเรียนกับนักเรียนและดานความรวมมือ
ระหวางครูกับนักเรียน นอกจากนี้วงเดือน  ปอศิริ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในทักษะ
การฟง การอาน  การเขียน  และการพูดสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็มและ
นักเรียนมีทักษะการทํางานดีข้ึน มีความตระหนักในคุณคาของตนเอง  มีความรับผิดชอบทั้งตอ  
ตนเองและผูอ่ืน  ตลอดจนมีความเชื่อมั่น  และกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษอีกดวย

ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาการสอนแบบรวมมือกันเปน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้ง 
สติปญญา  และดานสังคม  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542   
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ซึ่งเปน
เทคนิคที่สรางขึ้นมาเพื่อพัฒนาการอานและการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเฉพาะ 
และไดมีการศึกษาทดลองแลววานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC มี       
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในดานการอาน จับใจความ อานคําศัพท กลไกทางภาษาการอธิบาย
เกี่ยวกับภาษา และการสะกดคํา  นํามาเปรียบเทียบกับวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ซึ่งผลการวิจัย
คร้ังนี้จะเปนแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันอื่น ๆ  ตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี   ผลงานวิจัยของบุคคลกลุมตาง  ๆ

เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดดังนี้
การเรียนรูแบบรวมมือกันหรือการรวมมือกันเรียนรู (Cooperative  Learning) เปน 

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรู  และปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผล
สําเร็จตามจุดมุงหมาย มุงเนนการรวมกันปฏิบัติงาน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และทักษะทางสังคม  
ซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันนี้มาจากนักการศึกษาตางประเทศหลายทาน
ที่ไดศึกษาทดลองรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกลาว และเปนที่รูจักกันแพรหลาย   
เชน  สลาวิน,  จอหนสันและจอหนสัน และคาเกน ฯลฯ ซึ่งเทคนิควิธีการตาง ๆ เหลานั้น ตางก็มี
แนวคิดหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติคลายคลึงกัน จะแตกตางกันที่กระบวนการ ข้ันตอนการ
ดําเนินการและกิจกรรมการเรียนรูในรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น (วัชรา เลาเรียนดี  2547 : 1)

สลาวิน (Slavin 1990 , อางถึงใน  วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 1) ไดเสนอแนะไววาวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูหรือวิธีสอนแบบรวมมือกัน  คือการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรู
รวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4–6 คน สมาชิกกลุมจะตองชวยกันเรียนรูรวมกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผล
สําเร็จ และยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาวิธีสอนในแบบดังกลาวชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  
ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง
ข้ึน  พัฒนาความสัมพันธที่ดี  การยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น  สรางความมั่นใจในตนเอง และรูคุณคาของ
ตนเองมากขึ้นสอดคลองกับจอยสและเวล (Joyce & Weil 1986 , อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี   
2547 :  1)  ที่ไดกลาววา  การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาโดย
เพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากันและกันเนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร  
ส่ือความหมายแกกันและกันไดงาย

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson & Johnson 1996 , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  
2547:1)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันวาเปนวิธีการจัด       
ประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็ก  กลุมละประมาณ  2 - 6  คน  สมาชิกกลุมมี
ความแตกตางกัน เชน   เพศ  เชื้อชาติ  และความสามารถทางการเรียน  โดยที่สมาชิกภายในกลุม
ควรจะมีทั้งเพศหญิง  ชาย   เชื้อชาติตาง ๆ   และความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา 
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คละกันในแตละกลุม สมาชิกจะมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน รับฟงความคิดเห็นกันชวยเหลือกันและกัน
และสมาชิกกลุมทุกคนจะตองรวมรับผิดชอบตอผลงานของกลุม

 วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูประกอบดวยเทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบที่ใชกันอยูอยาง
แพรหลาย  ก็คือเทคนิคSTAD (Student Teams–Achievement  Division) หรือเทคนิคกลุม      
ผลสัมฤทธิ์   เทคนิค   TGT   (Teams – Games – Tournament)     หรือเทคนิคทีมการแขงขัน  
เทคนิค  TAI  (Team  Assisted  Individualized  Instruction)  หรือเทคนิคกลุมชวยสอนเปน    
รายบุคคล  เทคนิค CIRC  (Cooperative  Integrated  Reading  and Composition)หรือเรียกวา
เทคนิคการบูรณาการการอานและการเขียนเรียงความ  เทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw)  และเทคนิคการ
ศึกษาแบบกลุม (Group  Investigation)  เปนตน  (วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 172)   ซึ่งแตละ
เทคนิคจะสามารถนําไปใชไดเหมาะสมกับแตละรายวิชา เนื้อหา  และวัตถุประสงค  ดังนั้นเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือกันแตละเทคนิคจึงไมสามารถนําไปใชใหประสบผลสําเร็จในทุกสาระวิชา
หรือทุกหนวยการเรียนรู  ครูผูสอนหรือผูที่สนใจแนวคิด หลักการ และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
จะตองศึกษาหลักการ  แนวคิดและองคประกอบอื่นที่สําคัญที่เกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันให
เขาใจแจมแจงกอนนําไปใช (วัชรา  เลาเรียนดี 2545 : 177) เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดในการจัด
การเรียนการสอนคือ มีการรวมมือกันเรียนรู และทักษะทางสังคม

เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบ CIRC  (Cooperative  Integrated  Reading  and  
Composition) หรือเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบบูรณาการการอานและเขียน หรือเทคนิค 
CIRC สําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันแบบหนึ่งที่       
ออกแบบขึ้นเพื่อใชในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานและเขียนโดยเฉพาะ  ซึ่งมีองคประกอบ
สําคัญ 3  ประการคือ  1) กิจกรรมพื้นฐานดานการอานและการเขียน  (Basal  related  activities)  
2) การดําเนินการสอนของครู (Direct Instruction)  3) การบูรณาการอานและการเขียน  
(Integrated Reading  and  Composition)  โดยที่นักเรียนจะรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการอานและเขียนตอจากการสอนโดยตรงจากครูทุกครั้ง  ซึ่งแตละครั้งจะเริ่มดวย      
การสอนอานกอนเนื่องจากทักษะทางภาษาสามารถพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จไดถาครูจัด            
กิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรูที่ถูกตองเหมาะสมในทุก ๆ ดานเชนเดียวกับทักษะ      
การอานซึ่งประกอบดวยสมรรถภาพการอานในหลาย ๆ ดาน เชน การอานเพื่อความเขาใจ       
เพื่อสรุป เพื่อจับใจความสําคัญ เพื่อการสื่อสารหรือเพื่อหาประเด็นสําคัญของเรื่อง ดังที่บราวน 
(Brown 1984 , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี 2545 : 178) ไดกลาวไววาทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจสามารถพัฒนาไดไมยากโดยสอนใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกในการสรุป ตั้งคําถาม ใหนิยาม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12

ทํานายผลหรือเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือเปนไปไดบอย ๆ  และสม่ําเสมอ  ดังนั้นในการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู ครูจะตองจัดโอกาสใหนักเรียนไดรวมสรุป รวมกันตั้งคําถาม ใหนิยามความหมาย  
และทํานายผลหรือเหตุการณซึ่งถาครูดําเนินการสอนดวยวิธีดังกลาวอยางตอเนื่องก็จะสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของนักเรียนไดทุกคน  ในเวลาเดียวกันก็สามารถบูรณาการการสอน
อานรวมกับการสอนเขียนได  (วัชรา เลาเรียนดี  2545 : 178 – 179)   โดยขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนจะประกอบดวย   1)  การสอนของครู  2)  การฝกปฏิบัติเปนกลุม  3)  การฝกโดยอิสระ  
4)  การประเมินผลโดยกลุมเพื่อน  5)  การทดสอบโดยเทคนิค  CIRC  จะยึดหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน  (Cooperative  Learning)  เชนเดียวกันกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบอื่น ๆ  
กลาวคือจัดกลุมนักเรียนกลุมละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถในการเรียนรูและเพศ มีการ   
รวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยผลการเรียนรูคืองานของกลุมที่ทุกคนรับผิดชอบรวมกัน  
(วัชรา   เลาเรียนดี   2545 :  181)

นอกจากนั้นผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบรวมมือกันในวิชาภาษา
อังกฤษของบุคคลตาง ๆ ตอไปนี้คือ  ธนาลัย  ตปนีย  (2535 :  74)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษา  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมดวยเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไดเสนอขั้นตอน
การสอนวาประกอบดวย  1)  กิจกรรมกลุมใหญ  2)  กิจกรรมในกลุมเรียน  3)  กิจกรรมการ
ประเมิน  ซึ่งสอดคลองกับวรนารถ  เถื่อนคํา  (2539 : 166 - 167)  ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนโดยวิธีรวมมือกัน 
เรียนรูแบบผสมผสาน (CIRC)  และการสอนตามคูมือครู  ไดเสนอขั้นตอนการสอนวาประกอบดวย              
1)  ครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น 2)  กิจกรรมกลุมยอย  3)  กิจกรรมการวัดผล   นอกจากนั้น           
ศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ  ( 2546  : 14) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันกับ
การสอนแบบปกติ  ไดเสนอขั้นตอนการสอนวาประกอบดวย  1)  เตรียมผูเรียน 2)  การสอนเนื้อหา
สาระ   3) กิจกรรมกลุมยอย  4)  การแขงขันเกมวิชาการ  5)  การประเมินผลและมอบรางวัล

จากแนวคิดหลักการและวิธีหรือกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และ
การสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  ผูวิจัยนํามาสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC เพื่อการวิจัยครั้งนี้  ดังตอไปนี้

1.  ข้ันเตรียม  ผูวิจัยเตรียมนักเรียนกลุมทดลอง เร่ิมจากปฐมนิเทศนักเรียน กอนที่จะ
ทดลองสอน ใชเวลา  1  คาบ  ในเรื่องตอไปนี้
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1.1  ครูแนะนําวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิค CIRC    ฝกทักษะและวิธีการ
ทํางานกลุม  สรางแรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู   ทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู 
โดยเทคนิค CIRC  โดยเนนถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ  วิธีการวัดผลประเมินผล  การคิด
คะแนนกลุม

1.2  หาคะแนนฐาน (Base Scores) โดยใชคะแนน Pretest  เปนคะแนนฐานของ
นักเรียนแตละคนในครั้งแรก  และแจงใหนักเรียนทราบ   ชี้แจงใหทราบถึงการคิดคะแนนความ 
กาวหนาจากคะแนนฐานแตละครั้ง  การคิดคะแนนกลุมยอย  การทดสอบยอย และรางวัลของกลุม
            1.3   จัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ในอัตรา 1: 2:1

1.4    แจงคะแนนฐานของนักเรียนแตละคน
1.5    แจงจุดประสงคการเรียนรู

2.  ข้ันสอน  ประกอบดวย
2.1    ครูทบทวนความรูเดิม  คําศัพท  โครงสรางประโยคที่เรียนไปแลว
2.2    อธิบายโครงสรางของประโยคในบทอาน  สอนคําศัพทใหม  สอนอาน
2.3    นักเรียนจับคูกันอาน ผลัดกันอาน  ผลัดกันฟง  แกไขการอานของเพื่อน

และชวยกันสรุป
2.4   ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน  โดยใหนักเรียนจับคูตอบคําถาม

3.   ข้ันกิจกรรมกลุม  ประกอบดวย
3.1   จัดกลุมใหรวมมือกัน    แจกชุดกิจกรรม  ปฏิบัติตามใบงาน  ใบกิจกรรม
3.2   นักเรียนรวมกันอานบทอาน      ปฏิบัติกิจกรรม       ตอบคําถามที่กําหนด

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ใหทุกคนไดเรียนรูและเขาใจตรงกัน
     3.3  นักเรียนรวมกันคิด   พิจารณา  ตีความ   เรียงลําดับเหตุการณ  ข้ันตอน  

บอกแนวความคิด  และจับใจความสําคัญ      
3.4   ตรวจผลการปฏิบัติงานของเพื่อน

4.   ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล
4.1   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน
4.2   นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบโดยลําพัง  ไมมีการชวยเหลือกัน
4.3   นักเรียนตรวจใหคะแนน  บันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม
4.4   นักเรียนชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม
4.5   แจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

4.6   ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด
4.7   นักเรียนเสนอปญหา  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานกลุม

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  (Communicative Reading  Approach) เปนการจัด
การเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษตามทฤษฎีการเรียนรูซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน      
จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียนทั้งชั้น โดยเริ่มจากการฟง
ไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช มี       
ข้ันตอนและกิจกรรมของการอานเพื่อการสื่อสารดังนี้ 1) ข้ันกอนการอาน (Pre-reading)   
ประกอบดวย  การนําเขาสูบทเรียน  การสอนศัพทใหม  โครงสรางประโยค   2) ข้ันระหวางการอาน  
(While-reading) ประกอบดวย  นักเรียนอานเรื่องจากบทอาน  ตอบคําถาม   และทําแบบฝกหัด  
3) ข้ันหลังการอาน   (Post-reading)   ประกอบดวย  การทดสอบความเขาใจ  และประเมินผลการ
ทํากิจกรรม

จากแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง           
รายละเอียดแผนภูมิที่  1

แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC   และวิธสีอนอานเพื่อการ
ส่ือสาร

ความสามารถดาน
การอานภาษาอังกฤษ

เชิงวิเคราะห

วิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC

1. ข้ันเตรียม
2. ข้ันสอน
3. ข้ันกิจกรรมกลุม
4. ข้ันประเมินผลและ

มอบรางวัล

วิธีสอนอานเพื่อ
การสื่อสาร

1. ข้ันกอนการอาน
2. ข้ันระหวางการอาน
3. ข้ันหลังการอาน

ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอวิธีสอนทั้งสองวิธี
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2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอวิธีสอนแบบ     
รวมมือกันเทคนิค CIRC  และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

คําถามการวิจัย
1.   ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารแตกตางกัน
หรือไม

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารอยูในระดับใด

สมมติฐานการวิจัย
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาคนความีขอบเขตของประชากร  กลุมตัวอยาง  และตัวแปรที่จะศึกษา  ดังนี้
1. ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอนตูม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1   จํานวน  3  โรงเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  158   คน

2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

โรงเรียนวัดกงลาด   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1 ภาคเรียนที่  2
ปการศึกษา  2547   จํานวน  64  คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)

3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปร  2  ตัวแปร  คือ
3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) ไดแก วิธีสอน 2  วิธี

ประกอบดวย
 3.1.1    วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC

3.1.2    วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร (Communicative Reading Approach)
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            3.2   ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables) ไดแก
 3.2.1    ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

3.2.2    ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC และ วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

4. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ผูวิจัยได

คัดเลือกจากบทอานเรื่องราวจากสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่มีคําศัพท โครงสรางไวยากรณระดับชั้น        
มัธยมศึกษาปที่  1   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544

5. ระยะเวลาในการทดลอง    
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่   2    ปการศึกษา

2547   จํานวน  6    สัปดาห ๆ ละ  6  ชั่วโมง    รวมระยะเวลาทั้งสิ้น   36  ชั่วโมง

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน   ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยาม  ขอบเขต  หรือความหมาย

ของคําศัพทเฉพาะดานตาง ๆ ไวดังนี้
1.  วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิคCIRCหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ

โดยบูรณาการการอานและการเขียนในเวลาเดียวกัน ดวยการรวมมือกันเรียนรูของนักเรียนจํานวน     
4 – 6  คนที่เขากลุมโดยคละความสามารถในการเรียนรู  ซึ่งมีข้ันตอนการสอน  ดังนี้  1) ข้ันเตรียม             
2)  ข้ันสอน    3)  ข้ันกิจกรรมกลุม    4)  ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล

2.  วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  (Communicative Reading  Approach)    หมายถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิด
ของผูเรียนทั้งชั้นตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยมีข้ันตอนและกิจกรรมของการอานเพื่อ
การสื่อสาร    ดังนี้   1) ข้ันกอนการอาน (Pre-reading)   ประกอบดวย  การนําเขาสูบทเรียน  การ
สอนศัพทใหม  โครงสรางประโยค   2) ข้ันระหวางการอาน  (While-reading) ประกอบดวย         
นักเรียนอานเรื่องจากบทอาน  ตอบคําถาม   และทําแบบฝกหัด  3)   ข้ันหลังการอาน   (Post-
reading)   ประกอบดวย  การทดสอบความเขาใจ  และประเมินผลการทํากิจกรรม

3.  ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  หมายถึง  คะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนในดานการตีความ  การจับใจความ
สําคัญ   และการเรียงลําดับเหตุการณ
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4.  พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึงการแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติเพื่อให
งานกลุมประสบความสําเร็จสูงสุดโดยพฤติกรรมที่สังเกตประกอบดวย 1) ความรวมมือของสมาชิก  
2)  ความรับผิดชอบ  3)  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค 
CIRC นั้นสมาชิกกลุมทุกคนยอมรับวาผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของกลุมทุกครั้งนั้นเปนผลงาน
ของทุกคน  ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคนในกลุมจึงตองมี
สวนในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ

5. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC กับวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ในดานกิจกรรมการเรียนรู    
บรรยากาศการเรียนรู    และประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูวิธีสอนทั้งสองวิธี

6.  นักเรียน หมายถึง ผูเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดกงลาด  
อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐมที่กําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 
2547

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิคCIRC และวิธีสอนอาน
เพื่อการสื่อสาร   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยในหัวขอตาง  ๆ ดังตอไปนี้

1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.1   หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.2   หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด

2.   แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษ
3.   ทักษะการอาน และการอานเชิงวิเคราะห
4.   วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
5.   วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
     5.1     วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC

           5.2     พฤติกรรมการทํางานกลุม
6.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ

ประเทศ   จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ 

ความเปนสากล
                  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค

และเทาเทียมกันโดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดย
ถือวา

  ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู
  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ   ครอบคลุมทุกลุมเปาหมาย  สามารถ

เทียบโอน  ผลการเรียนรูและประสบการณ

จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดีมีปญญา  

มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย
ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้

1.  เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค

2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู ใฝเรียน   รักการอาน  รักการเขียน และรักการคนควา
3.  มีความรูอันเปนสากลรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง    และความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ทักษะ
การคิด   การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต

5. รักการออกกําลังกาย     ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากวาเปน

ผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี   

ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย   ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น    มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ค : 1 - 8)  ไดใหความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ดังตอไปนี้

ความสําคัญ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนพื้นฐานสําคัญ ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู

โดยไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง ซึ่งเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษย  และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค

ภาษาอังกฤษไดรับการกําหนดใหเรียนในทุกชวงชั้น  โดยสถานศึกษาสามารถจัดเปน
สาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนและจัดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่มีความลึก
และเขมขน  หรือรายวิชาใหมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ
และความแตกตางระหวางบุคคลตั้งแตชวงชั้นที่  2  ข้ึนไป  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ เชน  
ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  จีน  ญี่ปุน  และภาษาเพื่อนบาน  เชน  ลาว เขมร พมา ยาวี มาเลย  ฯลฯ    
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จัดทําเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ลักษณะเฉพาะ
การเรียนภาษาตางประเทศ ไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น  แตเรียน

ภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการใน
สถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง    
คลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษา
ที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด  ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัด
การเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลายทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษาและ
กิจกรรมและฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย   อันจะนําไปสูการเปนผูเรียน
ที่พึ่งตนเองได (Learner-Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต   (Lifelong  Learning) 
โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ   
ในการศึกษาตอ  รวมทั้งในการประกอบอาชีพ   ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูป
การเรียนรู
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โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ  กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษา

และพัฒนาการของผูเรียน  (Proficiency-Based)  เปนสําคัญ  โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ
1)   ชวงชั้น ป.1-3  ระดับเตรียมความพรอม  (Preparatory Level)
2)   ชวงชั้น ป.4-6  ระดับตน  (Beginner Level)
3)   ชวงชั้น  ม.1-3  ระดับกําลังพัฒนา  (Developing  Level)
4)   ชวงชั้น  ม.4-6  ระดับกาวหนา  (Expanding Level)

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
-     มีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
-    ใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ
-    ใชภาษาตางประเทศแสวงหาความรู  เพื่อศึกษาตอและประกอบอาชีพ
-    มีความเขาใจวัฒนธรรมหลากหลายของประชาคมโลก
-    สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค

เปาหมายสูงสุด คือ  ผูเรียนจะเปนผูมีความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม   คานิยม
ตามจุดหมายของหลักสูตร

องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.   สาระ (Strands)   กรอบเนื้อหา  (Framework)  หรือขอบขายองคความรู

(Content Area)   ที่จัดเปนหมวดหมู (Categories) ของเนื้อหาเฉพาะอยาง   เปนระบบซึ่งแตกตาง
กันไปตามธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูสาระตาง  ๆ  มีความสัมพันธระหวางกันและควรไดรับ
การสอนในลักษณะบูรณาการมากกวาจะแยกทีละสาระ

สาระที่กําหนดไวสะทอนถึงเปาหมาย (Goals) ในการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สาระทั้งหมดจึงควรไดนําไปสอนในทุกระดับช้ันในลักษณะที่ถักทอผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อให   
ผูเรียนไดเรียนรูภาษาทุกดาน พัฒนาสมรรถภาพทางภาษาในลักษณะที่กาวหนาไปตามความ   
ตอเนื่องของกระบวนการเรียนรูนําไปสูประสิทธิภาพในการเรียนภาษาในระดับสูงขึ้น แยกเปน 4 
สาระ  คือ

สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications)
ภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึงความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพไมใชเพียงแคการจดจําคําศัพทและรูปประโยคในภาษา นักเรียนตองใช
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ภาษาไดคลอง เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาและตระหนักถึงวิธีการนําภาษาและวัฒนธรรม
ไปใชในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม

สาระที่  2 ภาษาและวัฒนธรรม  (Cultures)
ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง การรับรูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

เปนการทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอ่ืน ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณรูปแบบ   
พฤติกรรมและเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนที่มีตอสังคมของเรา วัฒนธรรมมี      
องคประกอบ  3  สวน  คือ  แนวคิด (Perspectives)  การปฏิบัติ (Practices) และผลผลิต
(Products) ภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงแนวคิดดานวัฒนธรรม นักเรียนจะมีโอกาสได
สะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของตน  หลังจากไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ของชนชาติอ่ืน

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections)
นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว  เนื้อหาที่ปรากฏอยูในกลุมสาระ    

การเรียนรูอ่ืนเปนแหลงความรูที่มีคา  การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจะชวยเสริม 
ความรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใหกับนักเรียนในขณะที่กําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ

สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities)
การที่นักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียนมาใชในโรงเรียนและ

นําความรูที่ไดรับในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน
ทั้งสี่สาระ (Strands)  เปนกรอบความรูที่บูรณาการไปดวยกันในการจัดการเรียน     

การสอน
2.  มาตรฐานการเรียนรู   (Learning Standards) หมายถึงขอกําหนดสิ่งที่คาดหวัง

วานักเรียนตองรูและสามารถทําไดภายในเวลา 12 ป มีองคประกอบ 3 สวน คือความรู ทักษะ
กระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม คานิยมซึ่งกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคในจุดหมาย
ของหลักสูตร

3. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmarks) เปนตัวบงชี้การเรียนรูที่คาดหวังวา 
จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเมื่อเรียนจบแตละชวงชั้นตามมาตรฐานการเรียนรู   องคประกอบที่สําคัญที่
ปรากฏอยูในมาตรฐานชวงชั้นมี  2  สวนคือ  ทักษะ/กระบวนการที่บงบอกถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติ (Performance)  และเนื้อหา (Content)

4. คุณภาพของผูเรียน     เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย โดยกําหนดเปน
กรอบองคความรู ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมไวเปนชวงชั้นและเมื่อผูเรียนจบการศึกษา
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ข้ันพื้นฐาน  12 ป แลวจะมีความรูความสามารถขั้นต่ําตามสาระการเรียนรูพื้นฐาน    ดังตอไปนี้
สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เขาใจและมีทักษะทางภาษาในการแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสารอยาง

เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะโดยใช
-    คําศัพท
-     น้ําเสียง
-     ประโยคผสม
-     ประโยคซับซอน
-     ขอความที่เปนความเรียงที่มีตัวเชื่อมขอความ
-     ขอความที่ไมเปนความเรียง
-     บทสนทนาที่เปนทางการและไมเปนทางการ
-     การแสดงความรูสึกนึกคิด
-     การสรุปความคิดรวบยอด
-     การแสดงความคิดเห็น
สาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
-   วัฒนธรรมทางภาษา
-    ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา
สาระที่  3   ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น
มีความรูความสามารถในการใชภาษาสืบคนขอมูลความรูตามความสนใจใน    

หัวขอเร่ือง เกี่ยวกับ
-   ตนเอง
-   ครอบครัว

            -   โรงเรียน
-    ส่ิงแวดลอมรอบตัว
-   อาหาร  เครื่องดื่ม
-    ความสัมพันธะหวางบุคคล
-    เวลาวางและสวัสดิการ
-    การศึกษาและอาชีพ
-    การซื้อขาย
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-     ลมฟาอากาศ
-     การเดินทางทองเที่ยว
-     การบริการ
-     สถานที่
-     ภาษา
-     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ
สาระที่  4   ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
ใชภาษาภายในและภายนอกบริบทโรงเรียนเพื่อ
-      ขยายเพิ่มพูนความรูและแสวงหาความเพลิดเพลิน
-      ศึกษาตอและเตรียมเขาสูอาชีพ                                       

การจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ค : 105 - 108) กลาวถึงการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศวา การเรียนการสอนภาษาเปนกระบวนการที่ซับซอนซึ่งตองอาศัย
ความสัมพันธระหวางผูเรียนและครูผูสอนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีพื้นฐานอยูบน
ทฤษฎีและวิธีการตาง ๆ  มากมาย   ทฤษฎีและวิธีการเหลานี้ ไดแก การศึกษาถึงความตอเนื่อง
ตามลําดับของเนื้อหา   หนาที่ของภาษา  ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม และการ
วิเคราะหปฏิสัมพันธที่มีตอกันจึงทําใหเกิดความหลากหลายของแนวคิดขึ้น   และกอใหเกิดวิธีสอน
ที่แตกตางกันออกไป   ดังนั้นในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา  ครูผูสอนจึง
ควรจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีสอนของตนใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน
          ในปจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวคิดดวยกันแตละ
แนวคิดชวยสรางความคิดที่เปนระบบใหแกครูผูสอน ชวยใหทราบถึงการวิเคราะห สังเคราะห      
หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Learner - Centred  Language
Curriculum)

หลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในการใชภาษา
(Language  Use)     และรูจักกระบวนการเรียนรู (Language Learning)  ตามความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูในหองเรียน (Informed  Instruction Manner) และ
เรียนรูดวยตนเอง  (Self – Directed  Manner)
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การพัฒนาหลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี   3   ข้ันตอน   ดังตอไปนี้
1.  ข้ันวางแผน  (Planning) ประกอบดวย

1.1   การวิเคราะหความตองการของผูเรียน (ภูมิหลังการศึกษา ระดับ อายุ
พื้นฐานความสามารถทางภาษาของผูเรียน ฯลฯ)

1.2   การตั้งเปาหมายและจะประสงคของรายวิชา
1.3   การเลือกเนื้อหา  ตองเลือกเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสวนที่เปนทักษะทางภาษา

(Language  Skills)  และทักษะการเรียนรู  (Learning Skills)  โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
1.3.1  ดานทักษะทางภาษา  ใหผูเรียนเขาใจและเห็นประโยชนของสิ่งที่จะ

เรียนและมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติและฝกใชทักษะความรูที่จะ
นําไปสูผลที่วางไว       เปดโอกาสใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผูเรียนภาษา
กิจกรรมที่จัดใหตองสัมพันธกับความตองการในชีวิตของผูเรียน      เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะและ
กระบวนการทางภาษาทีละนอยในลักษณะที่คอยเปนคอยไป

1.3.2   ดานทักษะการเรียนรูเอื้อใหผูเรียนไดใชกลยุทธในการเรียนภาษาที่มี
ประสิทธิภาพ   ชวยใหผูเรียนรูจักวิธีเรียนที่ตนพอใจสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่ชวยใหเรียน
ตามหลักสูตรไดอยางราบรื่น สงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการวางจุดมุงหมายในการเรียนของตน       
สงเสริมใหผูเรียนไดรูจักกําหนดเปาหมายที่ตองการและชวยเวลาที่จะบรรลุเปาหมายชวยใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง      ทั้งนี้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและกรอบสาระ
การเรียนรูเปนหลัก   และเลือกเนื้อหาใหสอดคลองตามหลักการและแนวทางขางตน

1.4   การสรางกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอนกิจกรรมควรจะเปนทั้งกิจกรรมเพื่อ
ฝกใหผูเรียนมีความรูดานภาษา(Linguistic Exercises)  และกิจกรรมทางการสื่อสาร  
(Communicative  Tasks)  ในรูปแบบที่หลากหลาย เชน

1.4.1     การแสดงบทบาทสมมติ  (Role - Play)
1.4.2     การใชสถานการณจําลอง  (Simulation)
1.4.3     การเรียนรูจากโครงงาน  (Project-Based Learning)
1.4.4     การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน  (Inquiry Method)
1.4.5     การเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative Learning)
1.4.6     การเรียนแบบมีสวนรวม  (Participatory Learning)
1.4.7     การเรียนแบบสรางความรู (Constructivist Learning)
1.4.8     กิจกรรมการแกปญหา (Problem-Solving Activities)
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        ฯลฯ
1.5  การสรางแบบทดสอบ

2.  ข้ันดําเนินการ  (Implementation)  ประเด็นที่ควรพิจารณาในขั้นตอนนี้ ไดแก
2.1  วิธีการสอนการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไป

ในลักษณะเดียวกับการสอนภาษาเพื่อส่ือสาร (Communicative Approach)
2.2   แหลงความรู ความเปนการตกลงรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนและเปน

ไปเพื่อสนองความตองการของผูเรียนในลักษณะที่เปนสื่อผสม   เพื่อสรางเสริมประสบการณใหแก
ผูเรียน

3.  ข้ันการวัดและประเมินผล   (Evaluation)  ควรมีการประเมินทั้งรายวิชาและการจัด
การเรียนการสอน คือ

3.1  การประเมินผลรายวิชา (Course Evaluation) เปนการประเมินเพื่อศึกษา          
ประสิทธิผลของแตละวิชาวาบรรลุตามจุดหมายของรายวิชานั้นหรือไม  ซึ่งการประเมินอาจ
ประเมินโดยวิธีการตอไปนี้

3.1.1   วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังเรียนของวิชานั้น ๆ ใน

ดานความรู  ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.1.3   ประเมินโดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ

จากผูเรียน
3.2   การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้

3.2.1 จุดประสงคของการประเมินผล  ควรเปนไปเพื่อตรวจสอบความ
กาวหนาของผูเรียน

3.2.2 ในการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ   และ
ผลการสอนของครู  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลายหลาย   เชน   การทดสอบ  การสอบถาม 
การสังเกต   การสัมภาษณ   การประเมินตนเอง  การบันทึกการเรียนรู  แฟมสะสมงาน   ฯลฯ ควร
มีการประเมินพฤติกรรมการเรียน การมีสวนรวม และความประพฤติของผูเรียน

การวัดและประเมินผล ควรดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ และ  
ตอเนื่อง
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หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด
โรงเรียนวัดกงลาดไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด              

ปการศึกษา 2546  (ฉบับปรับปรุง  ปการศึกษา  2547)  ดังตอไปนี้

หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกงลาดเปนไปตามแนวนโยบาย     

การจัดการศึกษาของประเทศและหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544          
ดังนั้นจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด พุทธศักราช  
2546  ไวดังนี้

1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล

2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ

4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ

จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี

มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ   ดังนั้น
จึงกําหนดจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด  พุทธศักราช 2546  ซึ่ง
ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด
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การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค      มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี

ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย   ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม

วิสัยทัศน
ภายในป 2549 โรงเรียนวัดกงลาดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดํารงเอกลักษณไทย
ควบคูความเปนสากล

พันธกิจ
โรงเรียนวัดกงลาดไดเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนซึ่งเปน

ภาพความสําเร็จของโรงเรียนและนักเรียนที่ตองการในอนาคตแลว  โรงเรียนตองมีบทบาทหนาที่
สําคัญในการนําวิสัยทัศนดังกลาวขางตนมาดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น    ดังนั้นจึงได
กําหนดไวเปนพันธกิจรวมกันดังนี้

1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความรูคูคุณธรรม
ดํารงเอกลักษณไทย  ควบคูกับความเปนสากล

4. จัดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

5. พฒันาบุคลากรและผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. จัดระบบการบริหารและการจัดการที่เนนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  โดยเปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง

เปาประสงค
โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งระบบ  ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
นักเรียนมีความรูคูคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรสถานศึกษา

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ดํารงเอกลักษณ      

ความเปนไทยควบคูความเปนสากลไดอยางมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีระเบียบวินัย   ขยัน   ซื่อสัตย    ประหยัด   อดทน    ตรงตอเวลา   และมีความ

รับผิดชอบ
2. มีความสามัคคี  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. มีสัมมาคารวะ  ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยไดอยางเหมาะสม
4. เสียสละมุงทําประโยชนตอสวนรวม
5. รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมในทองถิ่นและความเปนไทย

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมาย  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

คุณลักษณะอันพึงประสงคและโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  จึง
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกงลาด ดังนี้

1. ระดับชวงชั้น
กําหนดหลักสูตรเปน 3 ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
ชวงชั้นที่  1    ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3
ชวงชั้นที่  2    ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6
ชวงชั้นที่  3    ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1-3
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2. สาระการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่ง

ประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  
จริยธรรมของผูเรียนเปน  8 กลุมสาระ  ดังนี้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูโดยจัดเปน   

2  กลุมคือ
      กลุมแรก  ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม    เปนสาระการเรียนรูที่โรงเรียนใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ

กลุมที่สองประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย  และ
สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค

สวนเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด 
กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร     
กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุมภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  ตั้งแตระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

นอกจากนี้ในทุกสาระการเรียนรูยังสอดแทรกสาระการเรียนที่เปนเรื่องราวของ    
ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น เชน เร่ืองมหัศจรรยจากกลวย เร่ืองแคนวงประยุกตและเรื่องประเพณี                         
แหธงสงกรานตวัดกงลาดเปนตนโดยบูรณาการสาระการเรียนรูดังกลาวในเกือบทุกสาระการเรียนรู
และทุกระดับช้ัน รวมทั้งในชวงชั้นที่ 2 - 3  ยังเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนสาระการเรียนรูเพิ่ม
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เพื่อเปนการตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียนแตละคน   
อีกดวย

3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน   

เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติ  
กิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญ  ไดแก  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยให
ครบทุกดานทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน
เพื่อสังคม ซึ่งโรงเรียนจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม          
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน  2  ลักษณะ คือ

3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพที่ดี       
ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต   การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสู
โลกอาชีพและการมีงานทํา

3.2  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  โดยเนน        
การทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ ยุวกาชาด  กิจกรรมชุมนุมตาง ๆ

4. มาตรฐานการเรียนรู
  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู     

ตามกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ซึ่งเปน
ขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของ
แตละกลุมเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยกําหนด
เปน  2 ลักษณะ คือ

4.1  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู    เมื่อผูเรียนเรียนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.2  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู   เมื่อผูเรียนเรียนจบใน

แตละชวงชั้น  คือช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
5.  เวลาเรียน
     หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด       กําหนดเวลาในการจัดการ

เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3 มีเวลาเรียนปละ 1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ  5  ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 มีเวลาเรียนปละ 1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ  5  ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1-3 มีเวลาเรียนปละ 1,200 ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยวันละ  6  ชั่วโมง

นอกจากนี้ในชวงชั้นที่  1 - 2   ไดแก   ชั้นประถมศึกษาปที่  1 -  6   ไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพิ่มเติมอีกวันละ 45 นาที  มีเวลารวมกิจกรรมปละ 130 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยสัปดาหละ  3
ชั่วโมง 15 นาที

6. การจัดเวลาเรียน
     โรงเรียนวัดกงลาดไดจัดเวลาเรียนใหมีลักษณะยืดหยุนในทุกชั้นป โดยยึดโครงสราง

เวลาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนหลักดังนี้
            ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3 จัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ      
5   ชั่วโมง   และกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติมอีกวันละ   45   นาที    โดยใหความสําคัญกับกลุมสาระ   
ภาษาไทยและกลุมสาระคณิตศาสตร ดังนั้นการฝกทักษะดานการอาน การเขียนและการคิด
คํานวณ จึงใชเวลาเรียนรอยละ 48 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห  สวนเวลาที่เหลือใชสอน
ใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย

ชวงชั้นที่ 2   ชั้นประถมศึกษาป ที่ 4 - 6   จัดเวลาเรียนเปนรายป   โดยมีเวลาเรียน
วันละ    5  ชั่วโมง  และกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มเติมอีกวันละ  45  นาที โดยยังใหความสําคัญกับ
จัดเวลาเรียนในกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระคณิตศาสตร   จึงใชเวลารอยละ  32 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห  สวนเวลาที่เหลือใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและสาระ        
การเรียนรูเพิ่มอีก   2   ชั่วโมงตอสัปดาห   ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ทั้งนี้ใหเวลากับกลุม
สาระวิทยาศาสตรมากขึ้น

ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  จัดเวลาเรียนเปนรายป  โดยมีเวลาเรียนวันละ
6  ชั่วโมง   การกําหนดเวลาเรียนสําหรับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระมีสัดสวนใกลเคียงกัน 
โดยเนนกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศและสังคมศึกษา  
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ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสาระการเรียนรูเพิ่มอีก  5 ชั่วโมง
ตอสัปดาห  เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน
แตละคนอีกดวย

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด    พุทธศักราช  2546
ในภาพรวมแสดงไวในตารางที่  2  ดังตอไปนี้
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ตารางที่  2     โครงสรางหลักสูตรและสัดสวนเวลาเรียนของโรงเรียนวัดกงลาด

สัดสวนเวลาเรียน (ชั่วโมง)

ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
ชวงชั้น

   กลุมสาระ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํา

นว
น

ชั่ว
โมง

 / ป


จํา
นว
นช
ั่วโม

ง
 / ส

ัปด
าห


จํา
นว
น

ชั่ว
โมง

 / ป


จํา
นว
นช
ั่วโม

ง
 / ส

ัปด
าห


จํา
นว
น

ชั่ว
โมง

 / ป


จํา
นว
นช
ั่วโม

ง
 / ส

ัปด
าห


1)   สาระการเรียนรูแกน
       1.   ภาษาไทย
       2.   คณิตศาสตร
       3.   วิทยาศาสตร

4.   สังคมศึกษาศาสนาและ
     วัฒนธรรม
5.   สุขศึกษาและ พลศึกษา
6.   ศิลปะ
7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.   ภาษาตางประเทศ

280
200
80
80

80
80
40
40

7
5
2
2

2
2
1
1

160
160
120
80

80
40
80
80

4
4
3
2

2
1
2
2

120
120
120
160

80
80
80

120

3
3
3
4

2
2
2
3

รวม 8 กลุมสาระ 880 22 800 20 880 22

       2)  สาระการเรียนรูเพิ่ม
       3)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

-
120

-
3

80
120

2
3

200
120

5
3

รวม 1,0
00

ชั่ว
โมง 25

  
ชั่ว
โมง 1,0
00

ชั่ว
โมง 25

   
ชั่ว
โมง 1,2
00

ชั่ว
โมง 30

  
ชั่ว
โมง

ที่มา : โรงเรียนวัดกงลาด, หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกงลาด  พุทธศักราช  2546
(ฉบับปรับปรุง 2547) (นครปฐม : โรงเรียนวัดกงลาด, 2547), 10.
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แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษ

สุมิตรา อังวัฒนกุล  (2537 ข : 19 - 20) กลาววาการเรียนการสอนภาษาเปน    
กระบวนการที่ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ตลอดจนกระบวน        
การเรียนการสอนซึ่งมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีและวิธีการตาง ๆ มากมาย   ทฤษฎีและวิธีการเหลานี้ 
ไดแก  การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหา  หนาที่ของภาษา  ความหลากหลายของ
ภาษา วัฒนธรรมและการวิเคราะหปฏิสัมพันธที่มีตอกัน จึงทําใหเกิดหลากหลายของแนวคิดขึ้น
และกอใหเกิดวิธีสอนที่แตกตางกันออกไป  ดังนั้นในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียน      
การสอนภาษา   ครูผูสอนจึงควรจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีสอนของตนใหเขาใจ
ถองแทเสียกอน

แนวคิด (Approach) หมายถึง ทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของภาษา ซึ่งเปนลักษณะพื้นฐานของระบบภาษาและความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู
ภาษา ซึ่งก็คือกระบวนการเรียนรูภาษาและปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษา  แนวคิด
จึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ชวยใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสมและชี้ใหเห็นถึง
สัมฤทธิผลของผูเรียนที่คาดหวังไว  นอกจากนี้แนวคิดยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนในการตัดสินใจ
กําหนดเปาหมายและเนื้อหา   ตลอดจนเลือกรูปแบบและกิจกรรมในการสอนดวย

วิธีสอน (Method) หมายถึง แผนรวมของกระบวนการในการนําเสนอเนื้อหาของ     
การเรียนการสอน แผนรวมนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่ไดเลือกไวแลว  แผนรวมนี้ประกอบดวย  
จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะของการเรียนการสอน เกณฑการคัดเลือกและจัดลําดับ
เนื้อหา  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา   บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน และวัสดุสารประกอบ
การเรียนการสอน  องคประกอบของแผนรวมเหลานี้จะตองสอดคลองกันและสอดคลองกับแนวคิด
ที่เลือกไว
  กลวิธีสอน (Technique) หมายถึง กลวิธีและกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชควบคูไปกับวิธีสอน   
แตละวิธีหรือควบคูไปกับกระบวนการ  หรือข้ันตอนตาง ๆ ของการเรียนการสอน กลวิธีที่ใชจะตอง
สอดคลองกลมกลืนกับวิธีสอนและแนวคิดที่เลือกไว

วิธีสอนภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้น  ไดมีการพัฒนาวิธีสอนข้ึน

มาหลายวิธีดวยกัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาทั้งทางดาน  
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ภาษาศาสตร  จิตวิทยาและการศึกษา  ดังนั้นครูผูสอนจึงควรที่จะศึกษาวิธีสอนแตละวิธีใหเขาใจ
เพื่อที่จะสามารถเลือกนําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนและจุดมุงหมายของการเรียนการสอนภาษา
ในแตละระดับช้ัน  ตลอดจนชวยใหดําเนินการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยที่ละเอียด  
จุฑานันท (ม.ป.ป. :  85-101)  ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับ    
สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537 ข : 40 – 119)  โดยสามารถสรุปไดดังนี้

วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล  (The Grammar - translation  Method)
วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล  เกิดขึ้นกอนป ค.ศ. 1950  เรียกอีกชื่อหนึ่งวา  

Conventional  Method หรือ Traditional Method หรือวิธีสอนแบบคลาสสิก (Classical Method)
นิยมใชสอนภาษากรีกและลาติน ซึ่งไมเนนการพูดและการฟงแตเนนไวยากรณและการแปลเพื่อให
สามารถอานตําราและวรรณคดีภาษากรีกและลาตินได    โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหผูเรียนมีความ
สามารถในการอานและเห็นคุณคาของบทประพันธภาษาตางประเทศ  และเชื่อวาการเรียนรู
ไวยากรณของภาษาใหมจะชวยใหเขาใจไวยากรณของภาษาตนเองมากขึ้น     วิธีสอนนี้เนนทักษะ
การอานและการเขียน  วิธีเรียนใชวิธีทองจํากฎเกณฑและคําศัพท   ตลอดจนคําแปลที่ใชในภาษา
ของตน  ผูสอนเปนผูดําเนินการในชั้นเรียน  เปนผูควบคุมชั้นและเปนผูใหความรูแกผูเรียน   ผูเรียน
ปฏิบัติตามคําบอกของผูสอน  ความสามารถของผูเรียนดูไดจากความเร็วและความถูกตองแมนยํา
ในการทําแบบฝกหัด  การวัดผลจึงเนนความจํา  คําศัพทและกฎไวยากรณ  และความสามารถใน
การแปล

วิธีสอนแบบตรง  (The Direct  Method)
วิธีสอนแบบตรงเริ่มตนในป  1880  โดย ฟรองซัวส  กูแอง (Francois  Gouin) คนพบ

วิธีการนี้จากวิธีการเรียนรูภาษาแมของเด็ก ซึ่งเปนวิธีธรรมชาติ  คือไมมีการแปลและเปนแบบสราง
ความคิดรวบยอดโดยไมมีการอธิบายกฎไวยากรณใชภาษาที่งายตอการเขาใจ  จดจําและนําไปใช
ในสภาพจริง ในชวงกลางศตวรรษที่  20 ชารลส เบอรสิซ (Charles Berlitz) นักภาษาศาสตร
ประยุกตไดนําแนวคิดมาใชตอจนสรางชื่อเสียงมาเปนวิธีสอนแบบตรง โดยมีจุดประสงคของ     
การสอน  คือเพื่อใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารได  บทเรียนสวนใหญจะประกอบดวย บทสนทนา 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณที่เปนจริงไมใชภาษาแมในหองเรียนเลย   เวลาสอน
ผูสอนจะพยายามสรางสภาพแวดลอมในหองเรียนใหเหมือนสภาพแวดลอมที่ตองใชภาษา       
ตางประเทศ  ใหศึกษาตัวอยางแลวใหผูเรียนสรุปกฎดวยตนเอง การสอนศัพท  สํานวนก็จะอธิบาย
เปนภาษาตางประเทศตลอด  โดยการใหคําพองความหมาย  พองเสียง  ใชของจริง  รูปภาพ  หรือ
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แสดงทาทางประกอบการอธิบาย การอธิบายเนื้อเร่ืองก็จะใชวิธีตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองนั้น  
การสอนวิธีนี้มุงใหผูเรียนมีความสามารถนําภาษาตางประเทศที่เรียนไปใชในสังคมที่พูดภาษานั้น
ได  เนนการเรียนรูวัฒนธรรมและชีวิตประจําวันของเจาของภาษา   การสอนแบบตรงจึงนิยมใช 
เจาของภาษาหรือผูที่มีความสามารถใกลเคียงกับเจาของภาษาเปนผูสอน

วิธีสอนแบบฟง – พูด (Audio – lingual  Method :  Aural – oral)
วิธีสอนแบบฟง – พูด เร่ิมตนในสหรัฐอเมริกาในชวงป  1940  เปนการสอนที่เนนทักษะ

การฟง–พูด การสอนใหความสําคัญกับการใชภาษาพูดเนนการใหตัวอยางเพื่อใหผูเรียนเลียนแบบ  
ทําแบบฝกหัดลักษณะ Structural Exercises และฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการทางภาษา  
(Language Laboratory) มุงใหผูเรียนสามารถสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศที่เรียนไดโดย       
ผูเรียนตองฝกภาษาที่เรียนซ้ํา ๆ จนเกิดเปนนิสัย  สามารถพูดไดโดยไมตองหยุดคิด  ใชผูสอนหรือ
แถบเสียงเปนตัวอยางในการใชภาษาที่เรียน  ใหผูเรียนเลียนแบบและปฏิบัติตามเนนการใชภาษา
พูดในชีวิตประจําวันที่สําคัญมากคือการฝกออกเสียง (Pronunciation) จะฝกตั้งแตเร่ิมแรก วิธีสอน
แบบนี้เนนการใชอุปกรณการสอน เชน เทป เครื่องฉายภาพ รูปภาพ หองปฏิบัติการทางภาษา   
เพื่อใหเขาใจรวดเร็ว  ถูกตอง  ทําใหการสอนนาสนใจ

วิธีสอนแบบ  “นักออกแบบ”   (The  “Designer”  Method)
วิธีสอนแบบ  “นักออกแบบ”   ในทศวรรษ  1970  เกิดนวัตกรรมการสอนใหม  ๆ ขณะที่

เรากําลังรับรูความสําคัญขององคประกอบในการเรียนภาษาตางประเทศ ทั้งทางดานสติปญญา
และเจตคติเพิ่มข้ึน วิธีสอนบางวิธีก็เขามานําสมัย เพราะเปนนวัตกรรม และปฏิวัติรูปแบบ  เดวิด  
นูแนน (David  Nunan)  เรียกวิธีสอนกลุมนี้วา “นักออกแบบ”  ที่เปนที่นิยมมากที่สุด  5  วิธี  คือ

1.   การเรียนแบบกลุมสัมพันธ (Community Language Learning)  ผูริเร่ิมแนวคิดนี้
คือชารลส เอ เคอแรน (Charles A Curran) เมื่อประมาณป  ค.ศ. 1960 การเรียนแบบกลุมสัมพันธ
เนนผูเรียนเปนหลัก  เนนการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  และระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน   ผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม  รวมกันทํากิจกรรมและกําหนดความตองการ
ในการเรียน  ผูสอนตองยอมรับความตองการของผูเรียน   ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางภาษา   เปน    
ผูสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการคิด สนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมและ         
พึ่งพากันภายในกลุม จุดมุงหมายของการเรียน คือ ตองการใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารได
เรียนรูวิธีการดวยตนเอง  (Learn  how  to  learn)
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2.   การเรียนแบบชักชวน  (Suggestopedia) เปนแนวคิดพัฒนามาจาก   la
sophrologie  โดยจอรจี้  โลซานอฟ (Georgi  Lozanov)  ชาวบัลกาเรีย เมื่อป  ค.ศ. 1979  เขาเชื่อ
วาถานําเอาพลังสมองมาใชไดมากที่สุดก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคการเรียนรูได  เขานําแนวคิด
จากการรับรูทางประสาทพิเศษ และจากโยคะมาสรางวิธีการเรียนรูที่เนนการผอนคลายจิตใจ   
เพื่อใหเกิดการจดจําสิ่งตาง ๆ ไดมากที่สุด  ดนตรีเปนศูนยกลางของวิธีนี้ เขาประยุกตใชการเรียนรู
แบบชักชวนเขากับการเรียนภาษาตางประเทศ เขาทดลองนําเสนอกิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียน โดย
มีดนตรีประกอบเบา ๆ บรรยากาศสบาย ๆ มีแสงไฟสลัว ๆ มีภาพสวยงาม และแผนโปสเตอรที่
แสดงไวยากรณ  หรือบัตรคํา  แขวนอยูรอบ ๆ หองเพื่อใหผูเรียนเรียนรูโดยไมตั้งใจ  ผูสอนมีอํานาจ     
ส่ังการ  ดังนั้นผูเรียนจึงสามารถถูกชักชวนได

3.  การเรียนแบบเงียบ   (The  Silent  Way)  เหมือนวิธีการเรียนแบบชักชวนคือมุงเนน
สติปญญามากกวาเจตคติ ผูคิดวิธีการเรียนแบบนี้ คือ คาเล็บ แกตเต็นโญ (Caleb Gattegno 
1972) การเรียนแบบเงียบเนนไปที่กระบวนการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง  เขาเชื่อวาผูเรียน
ควรพัฒนาความเปนอิสระ  ความเปนตัวของตัวเองและความรับผิดชอบ   ผูเรียนตองรวมมือกันใน
กระบวนการแกปญหาทางภาษาภายในชั้นเรียน  ผูสอนจึงเปนเพียงผูกระตุนแตไมใชผูยื่นมือ    
เขาไปชวย  จะเงียบตลอดเวลา  จะเขามาชวยเมื่อจําเปนตองชี้แนะแนวทางในการแกปญหา  และ
จะตองถอยหางเมื่อผูเรียนแกปญหาไดแลว

4. การเรียนแบบตอบสนองดวยทาทาง (Total  Physical Response)  ผูคิดวิธีการนี้
คือ เจมส  แอชเชอร (James  Asher, 1977) เขาสังเกตพบวาในการเรียนรูภาษาแม เด็ก ๆ ฟงกอน
จะเริ่มพูด  หลังจากฟงแลวจะแสดงกิริยาทาทางรับรู  การเรียนแบบตอบสนองดวยทาทาง  ผูเรียน
จะมีการฟงและการแสดงออกอยางมาก  ผูสอนเปนผูชี้แนะเหมือนผูกํากับละครเวทีโดยมีผูเรียน
เปนนักแสดง

4.1   การเรียนโดยวิธีธรรมชาติ (The  Natural  Approach)  มุงเนนไปที่เปาหมาย
ดานทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลขั้นพื้นฐาน  คือสถานการณในชีวิตประจําวัน การสนทนา    
การซื้อของ  การฟงวิทยุ ฯลฯ   ภาระงานเริ่มแรกของผูสอน คือจัดหาภาษาพูดที่ผูเรียนเขาใจได    
มาใหฟง   ผูเรียนไมตองพูดอะไรระหวางชวงเงียบจนกวาผูเรียนรูสึกพรอมที่จะทํา  ผูสอนจะเปน
แหลงขอมูลสําหรับผูเรียน และเปนผูสรางสรรคกิจกรรมในหองเรียนที่นาสนใจอยางหลากหลาย  
เชน  คําสั่ง  เกม  ละครลอเลียนสังคม  และงานกลุมยอย

5. วิธีสอนแบบโสตทัศนูปกรณ (Audio – Visual Method) เปนวิธีสอนแบบยึด       
โครงสรางที่ใชโสตทัศนูปกรณ  เนนผลดานการสื่อสาร   ใหผูเรียนพูดซ้ําตามสถานการณและบริบท
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จะชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของขอความในแถบเสียง  ไมใชแบบฝกหัดนอกสถานการณ   
ใหความหมายของสารที่ใชส่ือความ เนนย้ําการพูดปากเปลาไมมีการแปลความและไมใชการสอน
ไวยากรณแบบในกฎเกณฑอยางชัดเจน สวนการลําดับเนื้อหาจะขึ้นอยูกับการวิเคราะหความ    
ตอเนื่องของภาษาผูเรียนจะตองเปนผูสังเกตและคนพบกฎดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด

วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative  
Approach)

วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เร่ิมข้ึนในชวง ค.ศ.1975  โดยมีความ
เชื่อวาภาษาไมไดเปนเพียงระบบไวยากรณที่ประกอบดวย เสียง  ศัพท  โครงสราง  เทานั้นแต
ภาษาคือระบบที่ใชในการสื่อสารหรือส่ือความหมาย  ดังนั้นการสอนภาษาจึงควรสอนใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารหรือส่ือความหมายได  ไมควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูเฉพาะ
รูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเทานั้น  ทั้งนี้เพราะในการสื่อสารนั้นตองใชภาษาเปนสื่อเพื่อทํา
หนาที่ตาง ๆ  เชน  โตแยง  ชักจูง  ขออนุญาต ฯลฯ  จุดมุงหมายของวิธีสอนตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารนี้ มุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมายไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพสังคม

สรุปไดวาวิธีสอนภาษาตางประเทศมีหลายวิธีและวิวัฒนาการมาหลายยุค   หลายสมัย
วิธีสอนแตละแบบก็มีขอดี  ขอจํากัดแตกตางกัน  ผูสอนสามารถนําขอดี  และขอจํากัดของวิธีสอน
แตละวิธีมาปรับปรุงแกไขและประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูและวัยของผูเรียน     
เพื่อใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ทักษะการอาน และการอานเชิงวิเคราะห

การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารของมนุษยซึ่งมีความสําคัญยิ่ง  เพราะ
การอานจัดเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคสังคมขอมูลขาวสารเชนปจจุบัน จากความ    
กาวหนาและทันสมัยของวิทยาการดานการสื่อสารไดยอสังคมโลกใหมีขนาดเล็กลงและแคบลง    
ผูคนไมวาจากที่ใดก็สามารถติดตอเชื่อมโยงขอมูลกันไดโดยใชการอานเปนสื่อ นอกจากนั้น      
การอานยังมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต   เนื่องจากการอานเปนเครื่องมือในการศึกษา
หาความรูและเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู
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ความหมายของการอาน
ความหมายของการอานแตกตางกันไปตามแนวทางและรูปแบบของการเรียนรู         

ในการสอนอานจําเปนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการอาน เพื่อใหการจัด      
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการอาน ซึ่งมีผูใหความหมายของการอาน
ไวหลายทาน  ดังนี้

โกชัย สาริกบุตร (2519:127) ไดใหความหมายของการอานวา การอานเปนพฤติกรรม
ทางการใชภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวเปนพิเศษไมเหมือนกับการพูด  การฟง การเขียน การอาน
หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเปนถอยคําและความคิด แลวนําความคิด    
ไปใชใหเปนประโยชน    ตัวอักษรเปนเพียงเครื่องหมายแทนคําพูดและคําพูดก็เปนเพียงเสียงที่ใช
แทนของจริงอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นหัวใจของการอานจึงอยูที่การเขาใจความหมายของคําที่
ปรากฏในขอความนั้น ๆ ของการอาน : การอาน = การมองดูตัวอักษรใหชัดเจน + การเขาใจ
ความหมายของคํา + การพิจารณาเลือกเอาความหมายที่ดีที่สุด  ซึ่งเหมาะกับขอความและ    
เนื้อเร่ืองตรงนั้น + การใชความหมายใหเปนประโยชน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 941) ไดใหความหมายของคําวา “อาน”  
วาหมายความวา  วาตามตัวหนังสือ,  ออกเสียงตามตัวหนังสือ,  ดูหรือ เขาใจความจากตัวหนังสือ  
;  สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อใหเขาใจ ; คิด , นับ. (ไทยเดิม)

ประเทิน  มหาขันธ  (2530 : 13)  ใหความหมายการอานวา  การอาน หมายถึง
กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว กระบวนการ
ในการอานเปนกระบวนการที่ซับซอน ตองทําความเขาใจความหมายของเรื่องที่อาน กระตุนใหเกิด      
ความคิดรวบยอดหรือจินตนาการของผูอาน      โดยอาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพื้นฐาน

สมพร  มันตะสูตร  แพงพิพัฒน  (2534 : 8)  ใหความหมายของการอานวา  การอาน
คือการรับรูความหมายจากถอยคําที่ตีพิมพอยูในสิ่งพิมพหรือหนังสือโดยผูอานรับรูวาผูเขียนได  
สงสารอะไรมายังผูอาน  ทั้งในดานความคิด  ความรู  ความหมาย  ความสัมพันธกับส่ิงอ่ืนวา       
ผูเขียนตั้งใจจะแสดงความคิดอยางไร มีความหมายวากระไร  เกี่ยวของถึงอะไรบาง ลําดับข้ันตอน
ของการอานจะเริ่มตนตั้งแตการทําความเขาใจในถอยคําแตละคํา  กลุมคําแตละกลุมและเรื่องราว
แตละเรื่องที่เรียงรายตอเนื่องกันอยูในยอหนาหนึ่ง  หรือในตอนหนึ่ง หรือในเรื่องหนึ่ง  ซึ่งผูอานตอง
ทําความ เขาใจไปทีละตอนเปนลําคับ
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สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2535 : 1) ใหความหมายการอานวา   การอาน คือ การสื่อ     
ความหมายเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน  ผูเขียนพูด    ผูอานแสดงปฏิกิริยา
ตอบโตและอาจจะตอบโตกับผูอ่ืนดวย

ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  (2536 : 4)  ไดสรุปความหมายของการอานวา การอานมิใช
เปนเพียงการอานออกเสียงตามตัวอักษรอยางเดียว  การอานเปนกระบวนการถายทอด         
ความหมายจากตัวอักษรออกมาเปนความคิด และจากความคิดที่ไดจากการอานผสมผสานกับ
ประสบการณเดิมที่มีอยูเปนเครื่องชวยพิจารณาตัดสินใจนําแนวความคิดที่ไดจากการอานไปใช
ประโยชนตอไป

ศิริพร ลิมตระการ (2541 : 5)   ไดสรุปความหมายของการอานวา การอาน  คือ
กระบวนการแหงความคิดในการรับสารเขา  ในขณะที่อานสมองของผูอานจะตองติดตามผูเขียน
หรือตีขอความที่อานไปดวยตลอดเวลา

คารลิน (Karlin  1964 : 1, อางถึงใน  เสงี่ยม  โตรัตน  2524 : 3) ไดใหความหมายของ
การอานวา เปนทักษะที่สลับซับซอนทักษะหนึ่งซึ่งผูอานแตละคนใชในการหาความหมายจากสิ่ง  
ที่เขียนไวตลอดจนความสามารถในการอานออกเสียงสิ่งพิมพนั้น ๆ  ไดถูกตอง

เกรย (Gray  1979 ,  อางถึงใน  ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน 2525 : 3 - 4) กลาววา     
การอาน คือ การเขาใจภาษาของผูเขียนและของสิ่งพิมพนั้น จับแนวความคิดจากกลุมคําและ   
ความหมายตาง ๆ จากกลุมคํานั้น ๆ และย้ําวาการอาน คือ ประสบการณของผูอานที่ชวยทําให
เกิดทักษะและไดจัดการอานวาเปนกระบวนการ  4  ระดับ  ตอไปนี้

ข้ันที่ 1   การรับรู
ข้ันที่  2  ความเขาใจ  ความคิดรวบยอด
ข้ันที่  3  การตัดสินใจ  การคิดหาเหตุผล
ข้ันที่  4  การนําแนว ความคิดใหมที่ไดรับมาผสมผสานกันเขากับความรูที่มีอยู
แฮรริส และสมิธ (Harris and Smith 1976 : 14) กลาววา การอานหมายถึงรูปแบบ

หนึ่งของการสื่อความหมายเปนการแลกเปลี่ยนความคิด  ขาวสารและความรูระหวางผูเขียนและ  
ผูอานในลักษณะการสื่อความซึ่งกันและกัน โดยที่ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองดวย
ภาษาตามลักษณะการเขียนของแตละบุคคล สวนผูอานจะพยายามหาความหมายของสิ่งที่ผูเขียน
ไดเขียนไวตามความสามารถที่จะทํานายหรือถอดความจากขอความที่อาน ข้ึนอยูกับประสบการณ
เดิม
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วิดโดวสัน (Widdowson 1979 : 174 , อางถึงใน  ทัศนีย  ยอดวิทยา  2546 : 16)  
กลาววา การอานหมายถึงการมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียนและผูอานซึ่งใหความคิดพิจารณา
เร่ืองที่อานมีสวนรวมในการสนทนาซึ่งผูเขียนเขียนไวเพื่อส่ือสารระหวางผูอานและผูเขียนขอความ
ที่อานคือปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูเขียนและผูอาน

จากความหมายของการอานในแนวคิดของนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอาน
ที่ไดกลาวมาแลวนั้น     จะเห็นไดวาการใหความหมายของการอานแตกตางกันไปตามมุมมองของ
แตละคน  แตสามารถสรุปไดวาการอานหมายถึงกระบวนการในการสื่อความหมายจากตัวอักษร
ผานการรับรูและตีความจากประสบการณเดิมของผูอานเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อาน

จุดประสงคในการอาน
ในการอานนอกจากจะตองเขาใจในเรื่องที่อานแลว  ผูอานจะตองมีการกําหนด          

จุดประสงคในการอาน  ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการและความจําเปน  ดังที่นักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึงจุดประสงคในการอานไวหลายประการ  ดังนี้

สมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2528 :  4)  กลาววาจุดประสงคในการอาน  มี  2  ประการ  คือ
1.     อานเพื่อการศึกษา  (Work-study type reading)
2.     อานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง (Recreatory reading)
สมพร  มันตะสูตร  แพงพิพัฒน   (2534 : 9)  ไดแบงจุดประสงคในการอานออกเปน

4   ประเภท  คือ
1.   การอานเพื่อความรู
2.   การอานเพื่อความบันเทิง
3.  การอานเพื่อหาความคิดแปลกใหม
4.  การอานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ
ศิริพร  ลิมตระการ  (2541 : 7) ไดกลาวถึงจุดประสงคในการอานวาแบงออกเปน  5

ประการ  ดังนี้
1.   อานเพื่อรูขาวสาร  เปนการอานเพื่อความรู
2.   อานเพื่อศึกษาหาความรู  เปนการอานเพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาตาง ๆ   ในหลักสูตร

การเรียนการสอนหรือความรูทั่วไป
3.   อานเพื่อประกอบอาชีพ  เปนการอานขาวสารหรือสารคดีในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เพื่อ

นํามาใชในการพัฒนาอาชีพใหดีข้ึน
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4.   อานเพื่อความเพลิดเพลิน  เปนการผอนคลายความตึงเครียดและหาความสุขให
แกชีวิต

5.   อานเพื่อบําบัดความทุกขใจ  ในบางครั้งปญหาในชีวิตของคนเราก็แกไขไดยาก  วิธี
หนึ่งที่จะชวยใหคลายทุกขลงไดคือการอานหนังสือที่จะชวยบําบัดความทุกขในใจ

วีรวุธ  มาฆะศิรานนท  (2542 :  86)  ไดกลาวถึงจุดประสงคในการอานวาแบงออกเปน
2  ประการ  คือ

1.   การอานเพื่อการทํางาน
2.   การอานเพื่อการศึกษา
แฮรริสและซิเพย  (Harris and Sipay 1979 :121 ,  อางถึงใน  วัฒนา วิชิตชาญ

2546 : 36)  ไดแบงจุดประสงคของการอานเปน  3  ประการ  คือ
1.   เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
2.   เพื่อจับใจความสําคัญ
3.   อานเพื่อความเพลิดเพลิน
ไวท ( White  1981 :  87 , อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร  2528 :  43)  ไดแบงจุดประสงค

ของการอานออกเปน  3  ประเภท  คือ
1.   การอานเพื่อทราบขอมูล  เชนการอานหนังสือพิมพ  การอานโฆษณา  เปนตน
2.   การอานเพื่อพัฒนาสติปญญา
3.   การอานเพื่อความสนุกสนานและบันเทิง
มิลเลอร  (Miller  1982  :  132 , อางถึงใน  วัฒนา  วิชิตชาญ  2546 :  36) ไดแบง

จุดประสงคของการอานเปน  6  ประการ  คือ
1.  อานเพื่อจับใจความอยางคราว ๆ
2.  อานเพื่อจับใจความสําคัญ
3.  อานเพื่อสํารวจรายละเอียด และจับใจความสําคัญโดยทั่ว ๆ ไป
4.  อานเพื่อเขาใจอยางถองแท
5.  อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตามขอความที่อาน
6.  อานเพื่อวิเคราะหขอความหรือแนวคิดในเรื่องที่อาน
จากจุดประสงคในการอานในแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีการ

กลาวถึงจุดประสงคในการอานมีหลากหลาย   พอสรุปไดวาจุดประสงคในการอานมี  2  ประเด็น  
ใหญ ๆ  คือดานประโยชนจากการอาน  และดานเกี่ยวกับการศึกษา  ซึ่งดานประโยชนจากการอาน  
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ไดแก เพื่อความรู ความเพลิดเพลินและการทํางาน  สวนดานเกี่ยวกับการศึกษา  ไดแก เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานจับใจความ สํารวจรายละเอียด  และวิเคราะห ขอความหรือแนวคิด

ประเภทของการอาน
สุไร  พงษทองเจริญ  (2519 :  104 –105, อางถึงใน  อารีย วาศนอํานวย  2545  :  27)  

ไดแบงประเภทของการอานไววา  การอานมีหลายชนิด  ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปดังนี้
1. การอานเพื่อการสํารวจ (Survey)  ในสวนที่กําลังศึกษาอยู  เชนการอานหัวเรื่อง

สารบัญ  เปนตน
2.     การอานเพื่อจับใจความ (Skimming) ซึ่งเปนการอานเพื่อจับใจความสําคัญของ

เร่ืองที่อานวาเปนเรื่องอะไร  ประเภทใด  มีลักษณะอยางไร
3.     การอานเพื่อใหไดรายละเอียด  (Scanning)  เปนการอานเพื่อใหไดเร่ืองราวและ

รายละเอียดในบางอยางและมีความเขาใจอยางถองแท  สามารถตอบคําถามและเลาเรื่องราวของ
ส่ิงที่อานได

4.    การอานเพื่อความเขาใจและการศึกษา (Comprehension)  เปนการอานเพื่อให
ไดเนื้อหาของเรื่อง  และมีความเขาใจถองแท  สามารถตอบคําถามและเลาเรื่องราวของสิ่งที่อานได

5.    การอานเพื่อวิเคราะห  (Analysis)  เปนการอานเพื่อวิเคราะหการใช
บํารุง  โตรัตน  ( 2527 :  113,  อางถึงใน  วัฒนา  วิชิตชาญ  2546 : 36)     กลาวถึง

การอานในระดับประถมศึกษานั้นแบงออกเปนลักษณะ ใหญ ๆ  ได  2  ลักษณะ  คือการอาน
ออกเสียง (Oral  Reading)  และการอานในใจ  (Silent  Reading)

เถกิงกิจ  แกวเสนห (2545 : 7 - 8) กลาวถึงประเภทของการอานวา  แบงออกเปน
ประเภทใหญ ๆ  ได  2  อยาง  ดังนี้

1.   การอานแบบเงียบ  (Silent  Reading)   หรือการอานในใจ   มีดวยกันหลายชนิด
ดังตอไปนี้

1.1 การอานขาวหนังสือพิมพ
1.2 การอานนิยาย  นวนิยาย  หรือการอานเรื่องบันเทิง
1.3 การอานบทความหรือสารคดี
1.4 การอานตํารา  แบบเรียน  หรือขอสอบ  เปนตน

2.   การอานออกเสียง  (Loud  Reading) มีหลายชนิด  เชน
2.1 การอานออกเสียงเมื่อเร่ิมเรียน
2.2 การอานออกเสียงใหถูกตองตามหลักภาษาหรืออักขรวิธี
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2.3 การอานออกเสียงเพื่อทดสอบวัดผล
2.4 การอานขาวทางวิทยุ
2.5 การอานขาวทางโทรทัศน
2.6 การอานรายงาน  หรือการอานตอบรายงาน
2.7 การอานบทพากยภาพยนตรหรือบทละคร

มิลเลอร (Miller 1991 , อางถึงใน  ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน  2525 : 7 - 8)  ไดสรุปวา 
ผูอานควรจะพิจารณาวาลักษณะการอานประเภทใดควรจะใชกับวัสดุการอานชนิดใด ซึ่งชนิดของ
การอานสรุปไดเปนชนิดใหญ ๆ   7   ชนิด ดังนี้ คือ

1.  อานอยางคราว ๆ  เปนการอานเพื่อจับแนวความคิด    หัวเรื่อง    สารบัญ   และ
หัวขอใหญ ฯลฯ  เลือกหาอานเฉพาะหัวขอที่ผูอานสนใจจริง ๆ  การอานคราว  ๆ จะเปนการสํารวจ
ข้ันตนกอนการอานจริง

2. อานเพื่อเก็บแนวความคิด ใชกันมากในการอานราชกิจตาง ๆ ผูอานจะตองมี       
ความสามารถในการอานใหเร็วและจับจุดหรือแนวความคิดหลักใหไดสายตาจะตองเคลื่อนไหว
อยางรวดเร็ว  สายตาสามารถคลุมหนังสือไดอยางกวาง ๆ ขอความประโยคไหนที่ไมสําคัญผานไป
โดยสิ้นเชิง

3.  อานแบบตรวจ การอานแบบนี้คือการอานแบบที่ 1 และแบบที่ 2 รวมกัน คือ        
อานขามตอนที่ไมตองการรู และอานอยางละเอียดถี่ถวนในตอนที่ตองการรูตองการทราบ

4. อานแบบศึกษาคนควา อานอยางละเอียดถี่ถวน ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย    
ซึ่งจะใชวิธีอานแบบที่   1  กอน    แลวก็เร่ิมอานตอไปอยางละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งอานเพื่อ
ที่จะใหรูอยางลึกซึ้งทุกขั้นตอนที่ผูเขียนไดเขียนชี้แจงแนะนําไว

5. อานอยางวิจารณญาณ คือการอานโดยสอดแทรกการวิพากษวิจารณของผูอาน      
ไปดวย การอานวิธีนี้ผูอานตองมีความรูพื้นฐานมาก ซึ่งการอานแบบนี้ตองอานอยางระมัดระวัง 
และทําใจเปนกลางไมลําเอียงตอผูเขียน อารมณในการอานควรจะปกติไมใชอยูในระหวางอารมณ
ที่เกลียดหรือมีอารมณอ่ืนสอดแทรก   พยายามถามตนเองเสมอวาผูเขียนตองการใหทาน    รูอะไร  
เขาใจอะไร

6. อานเชิงวิเคราะห เปนการอานที่อาจตองวิเคราะหความหมายของขอความ   
สัญลักษณและความหมายของสัญลักษณทุกตัวซึ่งบางตอนอาจจะตองอานชา บางตอนอาจอาน
เร็วหรือบางตอนอาจจะตองกลับมาอานยอนไปยอนมาถึง 2-3 คร้ังก็ได ความรูเร่ืองคําศัพท 
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สํานวนภาษา สัญลักษณเปนสิ่งจําเปนในการอานเพื่อใหสามารถวิเคราะหไดตรงกับที่ผูเขียน
ตองการสื่อ

7. อานอยางเปนระบบ คือ การอานเรื่องเดียวกันจากหลาย ๆ เลม แลวมาสรุปจัดไว
อยางมีระเบียบ  เชน จัดสรุปเร่ืองเดียวกันไวในบัตรบันทึก  ความรูที่ไดรับจากการอานในเรื่องนั้น 
จะทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น

สรุปไดวาประเภทของการอานนั้นมี 2 ประเภท  คือ 1) การอานออกเสียง ไดแก  การ
อานออกเสียงเมื่อเร่ิมเรียน  ใหถูกตองตามหลักภาษาหรืออักขรวิธี  เพื่อทดสอบวัดผล  อานขาว
ทางวิทยุ ทางโทรทัศน  รายงาน  หรือตอบรายงาน  และอานบทพากยภาพยนตรหรือบทละคร     
2)  การอานในใจ   ไดแก  การอานขาวหนังสือพิมพ  นิยาย  นวนิยาย  หรือเร่ืองบันเทิง  การอาน 
บทความหรือสารคดี  ตํารา  แบบเรียน  หรือขอสอบ  เพื่ออานอยางคราว ๆ  เก็บแนวความคิด  
ตรวจ  ศึกษาคนควา   อานอยางวิจารณญาณ  และเปนระบบ

การอานเชิงวิเคราะห  (Analytical  Reading)
คําวา “วิเคราะห”  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  

ใครครวญ  แยกออกเปนสวน ๆ  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2525  :  764)  การอานเชิงวิเคราะหจึงเปน
การอานที่ฝกใหผูอานรูจักใชความคิด  สติปญญา  และความรอบรูตอส่ิงที่ไดอาน  การฝกแสดง
ความคิดเห็นจะชวยใหผูอานรูจักคิดเปน มีความรูที่กวางขวาง และเปนการเพิ่มพูนความรูความ
สามารถในการใชทักษะทางปญญาเพื่อแสดงออกมาเปนความคิดเห็นของตนเอง   การถายทอด
ความคิดเห็นของตนเองออกมาไดจําเปนตองแสวงหาความรูตาง ๆ นํามาเปรียบเทียบและนําไป
พัฒนาความสามารถของตนและประสบความสําเร็จในการทํางานและชีวิตครอบครัว

ความหมายของการอานเชิงวิเคราะห
การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานที่ตองใชความคิด  เพื่อที่จะวิเคราะหและประเมินคา

จากขอความที่อาน   ซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหดังนี้
มิลเลอร (Miller 1977 : 189) ไดใหความหมายการอานเชิงวิเคราะหไววา การอาน    

เชิงวิเคราะหเปนกระบวนการอานขั้นสูงที่ผูอานตองประเมินผลสิ่งที่อานโดยใชความรูจาก    
ประสบการณในการอานเปนเกณฑเปรียบเทียบ

เดอรคิน (Durkin  1974 : 385 , อางถึงใน  ฐิตินันท  ประทุมนันท  2545 : 15)   ไดสรุป
ไววา การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานโดยใชวิจารณญาณของผูอานซึ่งเกิดจากการมีปฏิกิริยา 
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ตอบสนองตอเร่ืองที่อาน เปนผลใหผูอานเกิดความเขาใจอยางซึ้งจนสามารถวิพากษวิจารณเร่ืองที่
อานได

ควอแนท  (Quanat  1977 : 110 , อางถึงใน ฐิตินันท  ประทุมนันท 2545 :15)          
ไดกลาวถึงการอานเชิงวิเคราะหไววา เปนการอานที่ผูอานจําเปนตองใชยุทธศาสตรการคิดเพื่อ
ประกอบการคิดพิจารณาตัดสินและประเมินคาสิ่งที่อาน  ซึ่งสอดคลองกับที่สมพร  มันตะสูตร 
(2526 : 132)  ไดใหความหมายของการอานวิเคราะหวิจารณ สรุปไดวาการอานวิเคราะหวิจารณ  
คือการคิดตามเรื่องที่อานอยางมีเหตุผลไมเชื่อตามที่อานโดยไมคิดตาม

เบอรน โร และรอส (Burns, Roe, and Ross 1984 : 247) ไดกลาวถึงการอาน             
เชิงวิเคราะหไววาเปนการอานที่ผูอานพยายามหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ แลวตั้งคําถาม  นําขอมูล
จากแหลงตาง ๆ มาเปรียบเทียบกัน  เพื่อสรุปและประเมินวาสิ่งที่อานนั้นตรงตามเกณฑที่ตั้งไว 
หรือไม    มีความเหมาะสมถูกตองมากนอยเพียงใด

สนิท  ตั้งทวี  (2529: 318) ไดใหความคิดเห็นไววาการอานเชิงวิเคราะห เปนการอาน
แลวคิดหาเหตุผลเพื่อใหเกิดความเขาใจดวยการพินิจพิจารณา วิเคราะห ตีความ และประเมินคา
จากขอความที่ไดอาน

บันลือ  พฤกษะวัน (2532 : 83) ไดสรุปความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไววา
ผูอานจะตองใชความรูหรือประสบการณเดิมตัดสินเรื่องที่อานวามีความนาเชื่อถือเพียงใด

สมพร  มันตะสูตร(2534 : 56) กลาววาการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานอยาง    
ถี่ถวนโดยพิจารณาสวนประกอบของบทอานอยางละเอียด ซึ่งจะตองอาศัยการวินิจสารประกอบ
กันไปดวยจึงจะสามารถรับสารที่ผูเขียนสงมายังผูอานไดตามประสงค

วรรณา  บัวเกิด  (2541 :  156)  ไดใหแนวคิดวา  การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานเพื่อ
ใหเขาใจเจตนาของผูเขียน  เขาใจเนื้อเร่ืองและสามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับงานเขียนนั้น  ผูอาน
จะตองอานอยางพิจารณา  ไตรตรอง  แยกแยะหาเหตุผลอันเปนกระบวนการที่ตองใชสติปญญา  
และวิจารณญาณ

ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน  (2542 ข :  168)  ไดกลาววาการอานเชิงวิเคราะห  ผูอานจะ
ตองเขาใจปรัชญาและขอคิดเห็นของผูแตงผูอานจะตองใชความคิด  สติปญญาขั้นสูงสุด  ตองใช 
ความคิดตามไปดวย  อานชา ๆ อยางระมัดระวัง  ตองอาศัยประสบการณใครครวญ  หาเหตุผล
ตองจดบันทึก  ขีดเสนใตหรือทําเครื่องหมายเตือนความจําไว   ตองจับใจความสําคัญใหได      
บางครั้งอาจตองหาหนังสือเลมอ่ืนมาเปรียบเทียบ
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ฐิตินันท  ประทุมนันท  (2545 : 16)  สรุปการอานเชิงวิเคราะหวิจารณไววา หมายถึง   
การอานตองใชความคิดพินิจพิเคราะหในสิ่งที่อานซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายอยางเขาชวย
ดวย เชน ประสบการณเดิมของผูอาน  อภิปญญาในการทําความเขาใจเรื่องที่อานไดชัดเจน  
ตลอดจนการเขาใจวิธีการเขียนและลักษณะของเนื้อความตาง ๆ ได  จนกระทั่งสามารถสรุปความ
และอธิบายขยายความและประเมินผลสิ่งที่อานได

กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 ข : 10, 208)  กลาวถึงการอานเชิงวิเคราะหวา เปนการ
อานที่ฝกใหผูอานรูจักใชความคิด  สติปญญาและความรอบรูตอส่ิงที่ไดอาน  การฝกแสดงความ
คิดเห็นจะชวยใหผูอานมีความรูที่กวางขวางและเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการใช
ทักษะทางปญญาเพื่อแสดงออกมาเปนความคิดเห็นของตน  การถายทอดความคิดเห็นของตน
ออกมาไดจําเปนจะตองแสวงหาความรูตาง ๆ นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหเพื่อถายทอด     
ออกมาเปนความคิดเห็น   

กลาวโดยสรุป การอานเชิงวิเคราะห  หมายถึง  การอานที่ตองใชความคิด  พิจารณา    
ตีความ  วิเคราะหเหตุและผล  รวมทั้งอาศัยประสบการณ ทําความเขาใจกับเร่ืองที่อานแลว
สามารถสรุปความ  อธิบายความ  แยกแยะหาเหตุและผล ได

ขั้นตอนการอานวิเคราะห
การอานเชิงวิเคราะหเปนทักษะการอานในระดับสูงขึ้นกวาการอานทั่ว ๆ ไป  กลาวคือ   

มิใชเปนเพียงการอานเพื่อความรูและความเพลิดเพลินเทานั้น  แตยังตองมีการคิด  วิเคราะหส่ิงที่ 
ผูเขียนไดเขียนในดานตาง ๆ อีกดวย   การอานเชิงวิเคราะหตองอาศัยการวิเคราะหเปนพื้นฐาน 
ผนวกกับการประเมินคาเรื่องที่เราอานอีกขั้นหนึ่ง คือสามารถวิจารณเร่ืองนั้น แสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล วิเคราะหถอยคํา ประโยค วิเคราะหทรรศนะของผูแตงและเนื้อหาได

หองวิชาการ, การอานอยางมีวิจารณญาณ [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม
2547.  เขาถึงไดจาก   http://www.eduzones.com/vichakan/thai/read.php.  ระบุถึงการอาน
เชิงวิเคราะหวาประกอบดวย

1.   การวิเคราะหถอยคํา
1.1 ความหมายโดยตรง  หมายถึง  คําที่มีในพจนานุกรม ใชในชีวิตประจําวัน
1.2 ความหมายโดยนัย  หมายถึง  คําที่มีความหมายซอนเรน ตองตีความหมาย

ตามสิ่งแวดลอม สถานการณของสังคมหรือสภาพแวดลอมผูพูด หรือถอยคํา
2.   การวิเคราะหประโยค   การวิเคราะหประโยค คือ การพิจารณาการใชและ

เรียบเรียงคํา  ขอความในประโยควาถูกตองหรือไม  เรียงคําในประโยคไมถูกที่  ฯลฯ
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3.   การวิเคราะหความสัมพันธ คือ  การวิเคราะหความสําคัญของแตละตอน   ซึ่งอาจ
มากนอยไมเทากัน ตองสามารถบอกไดวาตอนใดสําคัญ ตอนใดไมสําคัญ มีขอสรุปโตแยงกับ
ความคิดเห็นกับขอเท็จจริงหรือไม

4.  การวิเคราะหเปรียบเทียบ คือ  การนําบทความ ขอความ ขาว จากเรื่องเดียวกัน แต
จากผูเขียน  2  คน  มาวิเคราะหในดานภาษา  ทวงทํานอง  ความคิด  จุดเนน  เจตนาผูเขียน

การอานเชิงวิเคราะหในขั้นตาง ๆ
1. การอานวิเคราะหคํา
2. การอานวิเคราะหประโยค
3. การอานวิเคราะหทัศนะของผูแตง
4. การอานวิเคราะหรส
5. การอานเพื่อวิเคราะหขอบเขตของปญหาและการตีความเนื้อหาของขอความ
การตีความเนื้อหาของหนังสือ  การตีความเปนสิ่งที่ผูอานทําความเขาใจความคิดของ

ผูเขียนพิจารณาวัตถุประสงคของผูเขียน      ซึ่งบางครั้งผูเขียนไมไดบอกความหมายหรือนัยของ
ขอความที่เขียนออกมาตรง  ๆ   แตผูอานตองอาศัยความรูความเขาใจบริบทของเรื่องเปนอยางดี
จึงจะตีความไดถูกตอง   การตีความเนื้อหามีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้

1. ตีความของคําสําคัญ และคนหาประโยคสําคัญที่สุด   ผูอานตองพยายามเขาใจ
คําสําคัญและเขาใจประเด็นที่สําคัญที่ผูเขียนเสนอ    เพื่อเขาใจความคิดของผูเขียน

2. สรุปความคิดสําคัญของผูเขียน  โดยพิจารณาวาประโยคใดเปนเหตุ  ประโยคใด
เปนผล    ประโยคใดเปนขอสรุป      ซึ่งบางครั้งผูเขียนไมไดสรุปความคิดออกมาใหเห็นชัดเจน  แต
ผูอานตองพยายามสรุปออกมาใหได

3. ตัดสินวาอะไรคือการแกปญหาของผูเขียน   เมื่อผูอานตีความสําคัญใหตรงกับ
ผูเขียนเขาใจความคิดสําคัญของผูเขียน และสรุปความคิดของผูเขียนไดแลว  ผูอานก็จะวิเคราะห
หรือตัดสินไดวาจากเรื่องราวหรือเหตุผลตาง ๆ ที่ผูเขียนนํามาเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผล     
หนักแนน  นาเชื่อถือไดหรือไม  เพียงใด  เพื่อนําไปสูการวิจารณหนังสือเร่ืองนั้น ๆ ตอไป

กระทรวงศึกษาธิการ  (2546  ข  :  208)  ไดระบุข้ันตอนการสอนอานเชิงวิเคราะห
1. รวบรวมขอมูล  (รับรูเร่ืองราวและเขาใจความหมายจากการสังเกต สนทนา

ซักถาม  เลาเรื่อง  บริบท  ทาทาง  จากขาวสารขอมูลในหนังสือพิมพ)
2.  วิเคราะห  (คิด  วิเคราะห  จําแนก  และจับใจความสําคัญของเรื่องไดวา  ใคร        

ทําอะไร   กับใคร  ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร  ผลเปนอยางไร)
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3.  สรุป  (สังเคราะหขอมูลแลวสรุปประเมินความนาจะเปน/นาเชื่อถือ  สืบคนขอมูล 
เพิ่มเติม    หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล)

4.   ประยุกตและนําไปใช   (นําผลจากการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงเลือกอยางเหมาะสม
แลวนําไปใช)

ครูควรจัดใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหอยางจริงจัง เพื่อนําไปสูการสราง
ความรู ความคิด การตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต ถาผูเรียนสามารถ
อานเชิงวิเคราะหไดแลวก็จะพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจไดดีข้ึนดวย

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) เปนการเรียน

ที่เนนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน  เนนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ ใหผูเรียนไดใช
ภาษาตรงกับสถานการณเปาหมายที่ตองการจะสื่อสาร สามารถนําความรูที่มีไปปรับใชกับส่ิงที่ 
พบเห็นในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  ซึ่งกลุมนักจิตวิทยาการเรียนรูเชื่อวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุดในการเรียน ผูเรียนจะสามารถเรียนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจเปน
สําคัญ  เขาจะเรียนไดดีถาเขาใจจุดประสงคของการเรียน เห็นประโยชนในการนําสิ่งที่เรียนไปใช 
โดยสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนไปแลวใหเขากับส่ิงที่กําลังเรียนอยู และส่ิงที่จะชวยใหเรียนภาษา     
ตางประเทศไดดี  นอกเหนือจากสองเรื่องที่กลาวมาแลวก็คือ ตองเขาหลักภาษาที่ใชในการวางรูป
ประโยคดวย

การสอนภาษาตางประเทศในปจจุบันไดหันมายึดแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร   
มากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใช
ภาษาในสถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจาํวัน โดยยังคงใหความสําคัญกับโครงสราง
ไวยากรณตามที่ปรากฏอยูในเนื้อหาที่ใชส่ือความหมาย   ดังที่ ลิตเติลวูด  (Littlewood 1983 , 
อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ  2545 ข : 109)  กลาวไววาแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปน
แนวการสอนที่ไมจํากัดความสามารถของผูเรียนไวเพียงแคความรูดานโครงสรางไวยากรณเทานั้น 
แตสนับสนุนใหผูเรียนใชภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธความสามารถทางไวยากรณเขากับ         
ยุทธศาสตรการสื่อสารดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิตจริงผูเรียนตองสัมผัส
กับการสื่อสารซึ่งเปนการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ มากมาย ดังนั้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ควรสอนใหผูเรียนคุนกับการใชภาษาในชีวิตประจําวันและนําภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได คํากลาวนี้
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สอดคลองกับความเห็นของ วิดโดสัน (Widdowson 1979 , อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ  2545 
ข :109)  ที่วาความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใชเปนความสามารถในการสื่อสาร         
การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเราสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตาง  ๆ  กัน เชน การ
อธิบาย  การแนะนํา   การถาม - ตอบ  การขอรอง  การออกคําสั่ง เปนตน  ความรูในการแตง
ประโยคเปนสิ่งที่เราเรียกวาความรูความเขาใจภาษาเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนประโยชนอยูบาง แตถา
จะใหเกิดประโยชนมากที่สุดก็ตองสามารถนําความรูในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติวิสัยไดตาม
โอกาสตาง ๆ  ของการสื่อสาร

คาเนล และสเวน  (Canale and Swain 1980 : 1 ,  อางถึงใน  พิศาล อินทรทอง 2541
: 17) ไดกลาวถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไววา เปนการเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถวิสัยทางการ
ส่ือสาร (Communicative Competence) คือ เปนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางโดยเปน   
การเรียนจากสื่อของจริงและเนนใหผูเรียนเปนผูใชภาษาเปาหมายในการสื่อสาร นอกจากนั้น       
ผูเรียนจะตองมีความรูทางดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistics) และวัฒนธรรม
(Culture)  ดวย

กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข : 109) ไดใหความหมายของการสอนภาษาเพื่อการ   
ส่ือสารวา เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน 
จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน   โดยเริ่มจากการฟงไปสู
การพูด  การอาน  การจับใจความสําคัญ  ทําความเขาใจ  จดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช

ไฮม  ( Hymes , อางถึงใน  ละเอียด  จุฑานันท  ม.ป.ป. :  96 – 97)  ไดใหความหมาย
วาเปนความสามารถในการใชภาษา  ตีความภาษาใหถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนในสังคม    เปนความสามารถที่รูวาเมื่อใดควรจะพูด  จะพูดอะไร  พูดกับใคร  เมื่อใด   ที่ไหน    
ในลักษณะอยางไร  ความหมายของไฮมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ในเวลาตอมาผูเชี่ยวชาญใน
ดานการสอนหลายคนในหลายประเทศก็ไดเสนอองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว
วาการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารไดนั้น    ควรจะตองสอนส่ิงตอไปนี้คือ
 1.    ความรูความสามารถทางดานภาษาศาสตรหรือไวยากรณ   (Linguistic
 Competence  or  Grammatical Competence) ไดแก การใชทักษะทั้ง 4 คือ ฟง  พูด  อาน  
เขียน  ซึ่งมีองคประกอบทางภาษา  คือ  เสียง  ศัพท  โครงสราง  ซึ่งเปนแกนในการสื่อความหมาย
ในดานทักษะการฟงจะตองเร่ิมจากความสามารถในการจําแนกเสียงได  ไปจนถึงการฟงขอความ
ในระดับความเร็วปกติของเจาของภาษาไดเขาใจ ในดานทักษะการพูดจะตองออกเสียงไดถูกตอง
และสนทนาโตตอบดวยสําเนียงและจังหวะที่เจาของภาษาพอจะเขาใจได     ในดานทักษะการอาน  
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จะตองรูจักกลไกของการอานและสามารถอานเพื่อความเขาใจได  และดานทักษะการเขียนจะตอง   
รูจักกลไกในการเขียนคือการสะกดคํา  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  การเรียบเรียงประโยคและ
การใชคําเชื่อมความหมาย (Articulators and Connectors) ตลอดจนการเขียนขอความใน
ลักษณะตาง ๆ ได
  2.  ความสามารถทางภาษาสังคม (Sociolinguistic Competence) ไดแก ความ
สามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม  มีความรูเกี่ยวกับ
ระดับของภาษาที่ใชในแตละกลุมสังคมวัฒนธรรม สามารถเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรมนั้น ๆ ได  เชน  รูวาจะตองใชภาษา
ที่เปนทางการกับผูที่ไมรูจักคุนเคย  หรือใชภาษาที่ไมเปนทางการกับผูที่สนิทสนม  เปนตน

3. ความสามารถในการใชคําเชื่อมความสัมพันธของขอความ (Articulators and  
Connectors) คือ มีความรูเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีสรางความสัมพันธระหวางประโยคตาม   
หลักภาษาโดยใชความรูทางไวยากรณในการเรียบเรียงประโยคตามลําดับกอนหลังเพื่อเชื่อมโยง
ความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยางถูกตอง

4.  ความรูเกี่ยวกับรูปลักษณะภาษาที่มีแนวโนมจะเกิด (Existence  of  Probabilities)  
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการที่จะทําใหผูเรียนเขาใจ และเดาความหมายจากบริบทตาง ๆ (Contexts)  
ไดถูกตอง  รูปลักษณะภาษาดังกลาวแยกเปน  2  รูปแบบ  คือ รูปลักษณะที่จําเปนและไมจําเปน  
(Redundancy)

5.   สมรรถภาพในการประยุกตใชหรือยุทธศาสตรในการสื่อสาร (Pragmatic
Competence   or  Strategic  Competence  of  Communication) คือ มีความสามารถในการ
ปรับตัวเขากับสถานการณดวยวิธีการหลีกเลี่ยงการใชรูปลักษณะภาษาที่ยังไมชํานาญพอเลี่ยงไป
ใชรูปแบบอื่นที่เรียนมาแลว หรือแสดงออกดวยการใชกิริยาทาทาง สีหนาและน้ําเสียงประกอบ 
การสื่อความหมาย   การใชกลวิธีนี้เปนการแสดงออกทั้งในทางวาจา  (Verbal)     และไมเปนวาจา  
(Non-Verbal)    เชน การขยายความดวยคําศัพทอ่ืนแทนคําศัพทที่ไมรูหรือนึกไมออกในขณะนั้น  
การพยายามอธิบายโดยใชกิริยาทาทางประกอบ  (Gestures)

จากแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารขางตน  บราวน ( Brown 1993 , อางถึงใน  
กระทรวงศึกษาธิการ  2545  ก : 109-110)  ไดเสนอลักษณะ  4  ประการที่ เชื่อมโยงสัมพันธกับ
แนวการสอนสากล  ดังนี้ คือ

1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสารและ      
ไมจํากัดอยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ
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2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพื่อนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแทจริง
ตามหนาที่ภาษาและปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด  รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมาย
หลักแตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตาม        
เปาหมาย

3. ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิคการสื่อสาร 
มีหลายครั้งที่ความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตองเพื่อที่จะทําใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชไดอยางมีความหมาย
            4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในตอนทายสุด      
ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน

จากแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร        มีจุดมุงหมาย
คลายคลึงกันที่เกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษา  กฎเกณฑไวยากรณที่ตองศึกษาไปพรอมกัน  
ทําใหเกิดแนวคิดในการสอนภาษาวา ควรนําเสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาที่พบในสถานการณ
จริงเพื่อนําไปสูการสอนคําศัพท  โครงสราง การออกเสียง มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา
โครงสรางสามารถใชไดถูกตองแลวจึงนําความรูที่ไดไปฝกใชในสถานการณจริง  แนวคิดนี้จึง 
กลายเปนข้ันตอนการสอนของแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามผังดังนี้

                            P2 Practice

Language

                    Phonetic Drill                    Grammatical Drill
                                                                                                                         (implicit)

Speech             P1 Presentation                       P3 Production

แผนภูมิที่  2  ผังขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Teaching Stages)
ที่มา :   กระทรวงศึกษาธิการ ,  กรมวิชาการ, ศูนยพัฒนาหลักสตูร,  คูมือการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,  
2545),   110.
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การสอนอานเพื่อการสื่อสาร  (Communicative Reading Approach)
การสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น  ไดมีนักการศึกษาเสนอหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ

การสอนอานเพื่อการสื่อสารไวหลายทาน  ดังนี้
บลูมฟลด  (Bloomfield  1961 : 18 – 19)  กลาววา การอานเปนทักษะหนึ่งที่มีความ

สําคัญและมีความจําเปน นอกจากนั้นยังมีประโยชนในการศึกษาและการประกอบอาชีพ  การอาน
ชวยสงเสริมความรู ความคิดของคนเราใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เปนสิ่งที่กอใหเกิดประสบการณซึ่ง
สามารถที่จะนําไปใชสรางความเขาใจในสิ่งใหมได

วิดโดวสัน (Widdowson  1978 : 86 , อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร  2528 : 42)    กลาววา
ถาผูอานตองการมีความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารแลว  ผูอานตองพัฒนากลวิธีในการ    
ตีความเพื่อที่เขาจะสามารถหาความหมายจากสิ่งที่เขาอานไดจากเนื้อเร่ือง

เดอชองต  (Dechant 1982 : 5)     กลาววา  การอานเพื่อการสื่อสารนั้นยึดหลักที่วา
รายละเอียดที่ไดจากการอานจะจูงใจผูอานใหทํากิจกรรมตาง ๆ ตอเนื่องไป เชน ฟง พูด อาน และ
เขียน การเรียนไมไดจํากัดเพียงรูปแบบของภาษาเทานั้นแตยังหมายถึงการใชภาษานั้น ๆ ใน  
สถานการณจริง ส่ิงนี้เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ วิธีการสอน
อานตามวิธีนี้เปนกระบวนการสื่อความคิด อารมณและความรูสึกตาง ๆ ที่ผูเขียนตองการจะ     
ถายทอดไปยังผูอาน  ดังนั้นการอานจึงเปนกระบวนการที่ตองใชความคิด

แนตทิงเกอร (Nattinger  1984 : 398  , อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร  2528 : 42)  ไดสรุป
แนวคิดเกี่ยวกับการอานเพื่อการสื่อสารวาผูอานไมเพียงพอที่จะดูดซึมความคิดเทานั้น   แตเขาจะ
ตองมีกิจกรรมในการตีความจากเคาเงื่อนไขในเรื่องที่อาน และเดาความหมายจากเรื่องที่อาน     
อีกดวย

วิสาข  จัติวัตร   (2528 : 43  – 45) กลาววาการสอนอานตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร
จะเนนความเขาใจในความสัมพันธของประโยคตาง ๆ ในแตละยอหนาที่มีตอกัน  ดังนั้นทักษะหนึ่ง
ที่สําคัญในการอานเพื่อการสื่อสารก็คือการที่ผูอานบอกไดวาขอความนั้น ๆ มีหนาที่ตาง ๆ ในการ
ส่ือสารอยางไร  ผูเขียนมีจุดประสงคอะไร  และสรุปกลวิธีในการอานเพื่อการสื่อสารไวดังนี้

1. กอนอานขอความใด ๆ  ผูอานควรทํานายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเร่ือง     
หัวขอยอย  โดยใชความรูของตนเองที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ  นอกจากนั้นผูอานยังสามารถเดา
เนื้อเร่ืองไดจากรูปภาพ  ตาราง  แผนภูมิ  ซึ่งสามารถแนะเนื้อหาของเรื่องที่จะอานได

2. ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพื่อคนหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค  
scanning  กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็วเพื่อหาขอความที่ตองการ     ทั้งนี้ผูเขียนอาจตั้ง
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คําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําตอบกอนที่จะอานขอความเพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคใน       
การอาน

3. การตีความของคําศัพทยากจากขอความในบริบท (context) โดยผูอานอาจจะ
อนุมาน (Infer)  ความหมายของคําศัพทไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน   คําที่มีความหมาย
ตรงกันขาม  โครงสรางของคํา  และจากประสบการณของผูอาน

4.  ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน 
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท  ไวยากรณ  และคําที่ใชเชื่อมประโยค

5. การสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหม และ     
ชวยใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น  คือถายโอนขอมูลที่อานในรูปแบบตาง ๆ  (Transfer  
of  Information)  ดังนี้

5.1  การถายโอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผัง  ตาราง  รูปภาพ  แผนที่  
และแผนภูมิ  เปนตน

5.2  การถอดถายความจากแผนผัง    ตาราง     แผนที่    แผนภูมิ  และรูปภาพ 
มาเปนขอความภาษาอังกฤษ

5.3  การยอขอความที่อานในรูปของตาราง  หรือยอหนาสั้น ๆ
5.4  การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก  Jigsaw Reading คือผูอานพยายามอาน

เนื้อหาขอมูลมาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง
สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535: 178)  กลาววาการอานเพื่อการสื่อสารเปนการอานเพื่อ

วัตถุประสงคใดประสงคหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการอานเพื่อการศึกษาภาษา  เพื่อในชีวิตจริง     
การอานสิ่งตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  ปายประกาศ  โฆษณา  หรือแมแตนวนิยาย  ผูอานไมไดสนใจ
ตัวภาษาแตสนใจเพียงสาระที่ไดรับ หลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออกตอส่ิงที่อานในรูปแบบตาง ๆ   
กลาวไดวาจุดมุงหมายในการอานเปนสวนสําคัญสําหรับการอานเพื่อการสื่อสาร

สรุปไดวาการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้นเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดย
เปนการเรียนจากสื่อของจริงใหผูเรียนเปนผูใชภาษาเปาหมายในการสื่อสาร และตองมีจุดประสงค
ในการอาน   ผูอานตองพัฒนาการอานในดานการตีความเพื่อที่จะไดสามารถหาความหมายจาก
ส่ิงที่อานไดจากเนื้อเร่ือง

ขั้นตอนการอานเพื่อการสื่อสาร
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนอาน

เพื่อการสื่อสาร  สรุปไดดังนี้
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อรุณี  วิริยะจิตรา (2532 : 128)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนอานวาในการสื่อสาร
จริง ข้ันตอนในการอานแบงไดเปน  3  ระยะ  คือ

1. ระยะกอนการอาน คือ  ระยะที่ผูอานมีความตองการที่จะอานและเตรียมตัวเอง
ใหพรอมที่จะรับสารนั้น ๆ

2. ระยะขณะอาน  คือ  ระยะที่ผูอานทํากิจกรรมการอานดวยตนเองโดยใชกลยุทธ
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอานนั้น

3. ระยะหลังอาน  คือ  ระยะที่ผูอานนําขอมูลที่ไดรับจากการอานนั้นมาทํากิจกรรม
ตอเนื่องอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการใชทักษะสัมพันธอ่ืน ๆ

สุมิตรา  อังวัฒนกุล   (2535 : 178)  ไดเสนอขั้นตอนของการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
ไวดังนี้

1.  ข้ันกอนการอาน  (Pre-reading) เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูในเรื่อง
ที่จะอาน  ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก

1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิม
แลวนําไปสัมพันธกับเร่ืองที่อาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได

1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียงหรือ
รูปภาพและการแสดงทาทาง

2. ข้ันระหวางการอาน (While-Reading)  เปนการทําความเขาใจโครงสรางและ
เนื้อความในเรื่องที่อาน  กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก

2.1  ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ อาจจะเปนยอหนา  หรือประโยค
ก็ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง

2.2  เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง
2.3   เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเร่ือง
2.4  เลาเรื่องโดยสรุป

3.  ข้ันหลังการอาน (Post-Reading) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน         
กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืน ๆ  เชน  ทักษะการพูด  และการเขียนก็ไดโดยให
ทํากิจกรรม  ดังตอไปนี้

3.1  ใหแสดงบทบาทสมมติ
3.2 ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ   เชน  เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา   เขียน

แบบฟอรม    วาดรูป  เปนตน
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3.3  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน
โรเจอร (Rogers 1988 : 468 – 475 , อางถึงใน   พิศาล  อินทรทอง  2541  :  23)  ได

กลาวถึงขั้นตอนการอานเพื่อการสื่อสารดังนี้
1. ข้ันกอนการอาน  (Pre-reading) จะเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากทํากิจกรรมหรือ

เปนการสรางความสนใจในเนื้อเร่ืองที่จะอานและเปนการปูพื้นความรูในเรื่องที่จะอานโดยอาจจัด
กิจกรรมการอานตาง ๆ เชน ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน  ใหเดาความหมายจากบริบทโดยดูจาก
ประโยคขางเคียง  หรือการทํานายเรื่องจากหัวเรื่อง  ซึ่งอาจจะใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิม 
เขามาชวย

2.  ข้ันระหวางการอาน  (During-reading)  ในขั้นนี้นักเรียนจะทราบวาจุดประสงค
ในการอานคืออะไร และเปนขั้นที่ผูเรียนไดฝกกิจกรรมในขณะที่อานเนื้อเร่ือง เชน อาจจะเปน    
การอานเพื่อหาขอมูลทั่วไป  (general information) หรือหารายละเอียดเฉพาะ(specific detail)     
นอกจากนั้นยังสามารถใหนักเรียนอานแบบเร็ว ๆ หรืออานแบบหารายละเอียดเพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองใหลําดับเร่ือง ใหสรุปความโดยใหผูเรียนอนุมานจากเรื่องที่อานทั้งหมดและผูสอน
อาจใหสรุปหรือต้ังชื่อเร่ืองใหแปลกไปจากชื่อเร่ืองเดิม

3.  ข้ันหลังการอาน (Post-Reading) เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดแสดงผลลัพธหรือความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อาน  ซึ่งเปนสิ่งสะทอนสิ่งที่ผูเรียนไดอานมาแลว

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545 ก :  109 – 112)  ไดเสนอขั้นตอนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ดังนี้คือ

1.   ข้ันการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)  ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  
การนําเสนอเนื้อหาใหม  จัดเปนขั้นการสอนที่สําคัญข้ันหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแก    
ผูเรียน ซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาใหม โดยจะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรู
และทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใชกันจริง โดยทั่วไปรวมทั้งวิธีการใช
ภาษา ไมวาจะเปนดานการออกเสียง   ความหมายคําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ  ควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑ        

2.  ข้ันการฝกปฏิบัติ (Practice)  ข้ันการฝกปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนใชภาษาที่
เพิ่มจะเรียนรูใหมจากขั้นการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือช้ีนําการฝก 
(Controlled Practice/Directed Activities)  โดยมีครูผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบ
คอย ๆ ปลอยใหทําเองมากขึ้นเปนแบบกึ่งควบคุม(Semi-Controlled) การฝกในข้ันนี้มีจุดมุงหมาย
ใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาไดจึงเนนที่ความถูกตองของภาษาเปนหลัก แตก็มีจุดมุงหมายให
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ผูเรียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษานั้น  ๆ  ดวยเชนกัน  ในการ
ฝกนั้นครูผูสอนจะเริ่มจากการฝกปากเปลา (Oral) ซึ่งเปนการพูดตามแบบงาย ๆ กอนจนได       
รูปแบบภาษาแลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป  สถานการณเหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึ้น
ภายในหองเรียนเพื่อฝกการใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน ทั้งนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับ
ดวยเพื่อใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเขาใจดาน        
ความหมายได (ไมควรใชเวลามากนัก) ตอจากนั้นจึงใหฝกดวยการเขียนเพื่อเปนการผนึกความ
แมนยําในการใช

3. ข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร      
นับเปนขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งเพราะการฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนการถายโอน 
การเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนําภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน  การฝกใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไปมุงหวังใหผูเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่จําลองจาก
สถานการณจริงหรือที่เปนสถานการณจริงดวยตนเอง   โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทาง      
เทานั้น   การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชนในแงที่ชวยใหทั้งครูผูสอนและผูเรียนไดรูวาผูเรียน
เขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมากนอยเพียงใด  สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของ     
ตนเองแคไหน ซึ่งการที่จะถือวาผูเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริงก็คือการที่ผูเรียนสามารถใชภาษา
เพื่อการสื่อสารไดเองโดยอิสระภายใตสถานการณตาง ๆ ที่จะพบในชีวิต   นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมี
โอกาสนําความรูทางภาษาที่เคยเรียนแลวมาใชเปนประโยชนอยางเต็มที่ในการฝกในขั้นตอนนี้   
อีกดวย เพราะผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนดังการฝกในขั้น  
การฝกและการไดเลือกใชภาษาเองนี้จะชวยสรางความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหแก 
ผูเรียนไดเปนอยางดี   วิธีการฝกมักฝกในรูปของการทํากิจกรรมแบบตาง ๆ โดยครูผูสอนเปนเพียง
ผูกําหนดภาระงานหรือสถานการณตาง ๆ

จากแนวความคิดเกี่ยวกับข้ันตอนการอานเพื่อการสื่อสารดังที่กลาวมาแลว  สามารถ
สรุปไดวาขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวย  3  ข้ันตอน  คือ  ข้ันกอนการอาน     
(Pre-reading) หรือข้ันนําเสนอเนื้อหา   ข้ันระหวางการอาน (While-reading)   หรือ ข้ันการฝก
ปฏิบัติ  และข้ันหลังการอาน  (Post-reading)  หรือข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

ความเปนมาของการรวมมือกันเรียนรู
การรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning)      เปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่มี

นักการศึกษาหลายทานใหความสนใจในการวิจัยและศึกษาคนควาถึงความเปนมาเพื่อจะใหเกิด
ความเขาใจในจุดมุงหมายของการรวมมือกันเรียนรูอยางแทจริง  เคสสเลอร (Kessler 1992 : 3 - 4 
, อางถึงใน   ขวัญหทัย  สมัครคุณ  2541 : 29)  ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของการรวมมือกัน
เรียนรูวา มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานซึ่งมีการบันทึกไวในคัมภีรโบราณของศาสนายิวใน
ศตวรรษแรก  ในศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศอังกฤษ  แลนเคสเตอร และเบลล  (Lancaster and  Bell) 
ไดพัฒนาโรงเรียนที่ใชในการเรียนแบบรวมมือ ในป ค.ศ.1806 โรงเรียนแลนแคนเตรียน 
(Lancantrian School) ไดถูกกอต้ังขึ้นในเมืองนิวยอรคซึ่งเปนโรงเรียนที่เนนการรวมมือในการเรียน  
นอกจากนี้ ปารคเกอร (Parker) ผูอํานวยการโรงเรียนในชุมชนตําบลควินซี  เมืองเมสสาชูเสตต  
(Quincy , Massachusetts) ไดตั้งโรงเรียนที่ใชการเรียนแบบรวมมือ ในป ค.ศ. 1875 – 1880     
ตอมาในป  ค.ศ. 1916 ดิวอ้ี ( Dewey 1957 ,   quoted  in  Kessler 1992 : 3 )  แหงมหาวิทยาลัย
ชิคาโกไดเขียนหนังสือเร่ืองการศึกษาและประชาธิปไตยโดยเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาที่เนน
หองเรียนเปนเสมือนกระจกที่สะทอนสังคม    การจัดการเรียนการสอนจําเปนตองใหผูเรียนเรียนรู
ส่ิงที่นําไปใชสูชีวิตจริงได ดิวอ้ีเสนอใหจัดบรรยากาศการเรียนและกระบวนการเรียนใหสอดคลอง
กับลักษณะของสังคมที่เปนจริงโดยวิธีปฏิบัติการแบบประชาธิปไตยและใชกระบวนการทาง    
วิทยาศาสตรเปนแนวทางในการศึกษาหาความรู  และจากแนวคิดของดิวอ้ีทําใหเกิดการจัด        
ชั้นเรียนเปนลักษณะกลุมยอยที่ใชการแกปญหาโดยนักเรียนในกลุมชวยกันคนหาคําตอบดวย   
ตนเอง  งานของดิวอี้จึงเหมือนเปนการเปดศตวรรษใหมของการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอันเปน    
จุดเริ่มตนที่สําคัญของการพัฒนาวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบตาง ๆ ข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1960  
เปนตนมาก็มีนักการศึกษาจํานวนมากไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและคิดคนวิธีเรียนแบบรวมมือ
แบบตาง ๆ ข้ึนโดยคํานึงถึงโครงสรางทางสังคมในหองเรียน  ความแตกตางของเชื้อชาติ  ความ
แตกตางระหวางบุคคลในการรวมมือกันเรียนรูในหองเรียน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมการเรียนของแตละคน

ความเปนมาของการรวมมือกันเรียนรูดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นวา  ในตางประเทศไดมี
การใชวิธีการเรียนแบบนี้มาเปนเวลานานแลวแตในประเทศไทยเพิ่งจะมีการกลาวถึงกันและยังไมมี
การนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเทาใดนัก จึงดูเหมือนวาเปนวิธีเรียนแบบใหม แตถึง   
อยางไรก็ตามก็ไดมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือข้ึนทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งจาก
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ผลการวิจัยก็พบวาวิธีเรียนแบบนี้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลพฤติกรรมการเรียนที่ดี
ของผูเรียนได

ความหมายของการรวมมือกันเรียนรู
นักจิตวิทยาการศึกษาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการรวมมือกัน

เรียนรูไวดังนี้
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson  and  Johnson  1987 ,   อางถึงใน  วรรณกร     

หมอยาดี  2544 : 14) ใหความหมายของการรวมมือกันเรียนรูไววาหมายถึง การจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยจัดนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละประมาณ 3 - 5 คนโดยในแตละกลุมประกอบดวย
สมาชิกทั้งเพศชายและหญิงที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน สมาชิกจะตองแลกเปลี่ยน            
ความคิดเห็นกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และรับผิดชอบในการทํางาน

อารซท และ นิวแมน ( Artzt  and  Newman 1990 : 448 ,   อางถึงใน  ขวัญหทัย  
สมัครคุณ 2541 : 30)  ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา  เปนการเรียนที่ผูเรียนไดมี
โอกาสทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ มีการแกปญหารวมกันเพื่อเปาหมายเดียวกัน ทุกคนตอง
ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ ดังนั้นทุกคนรวมมือ มีการ
อภิปราย  พูดคุยชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหทุกคนประสบผลสําเร็จรวมกัน

สลาวิน (Slavin 1990 : 4) กลาววาการรวมมือกันเรียนรู หมายถึงวิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่จัดนักเรียนเปนกลุม   กลุมละประมาณ  4 คน สมาชิกในกลุมประกอบดวย  
นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน  จะตองมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งตอตนเองและตอเพื่อน  
มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ทํางานรวมกันเพื่อใหทุกคนประสบผลสําเร็จรวมกัน

จอหนสัน และโฮลูเบก ( Johnson and  Holubec 1993 :   1- 3 , อางถึงใน  ขวัญหทัย  
สมัครคุณ 2541 : 30) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา การเรียนแบบรวมมือ  
หมายถึงการจัดการเรียนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  นักเรียนที่มีความสามารถตางกันไดทํางาน
รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายกลุม ความสําเร็จของกลุมจะข้ึนอยูกับความ          
รับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในกลุม สมาชิกทุกคนมีบทบาทชัดเจน มีทักษะทางสังคม มีการพึ่งพา
อาศัยกันจนทุกคนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

บุญชม  ศรีสะอาด  (2537 , อางถึงใน นาฎยา  ปนอยู  2543 : 14)  ไดใหความหมาย
ของการรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการสอนที่มุงใหนักเรียนรวมมือในการเรียนซึ่งมีวิธีการดังนี้
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1.   ครูสอนบทเรียน
2.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ  4  คน ทํางานรวมกันตามที่ครูกําหนด   มีการเปรียบเทียบ

คําตอบ ซักถามตรวจงานกัน
3.  ครูแนะนําใหคนเกงในกลุมอธิบายแบบฝกหัดใหเพื่อน
4.   เมื่อครูสอนจบบทเรียนใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบสั้น ๆ ดวยตนเอง
5.   ครูตรวจผลการสอบ  หาคาเฉลี่ยของแตละกลุม
6.  นักเรียนคนใดทําไดดีข้ึน  ครูจะชมเชย  และกลุมใดที่ทําไดดีข้ึนก็ไดรับคําชมเชย
สุรศักดิ์  หลาบมาลา  (2536 , อางถึงใน  วรรณกร  หมอยาดี 2544 : 14)  ให        

ความหมายของการรวมมือกันเรียนรูวา หมายถึง วิธีการเรียนที่ครูจัดนักเรียนใหเปนกลุม ๆ ละ
ประมาณ  5 - 7 คน ในระดับประถมศึกษา  นักเรียนทุกคนชวยเหลือกันในการเรียน

ทิพวดี  ทิพยโคกกรวด  (2544 : 30)  ไดใหความหมายของการรวมมือกันเรียนรูวา เปน
การทํางานรวมกันของบุคคลหลายคนที่มาทํางานรวมกันเพื่อไปสูจุดหมายของผูมีสวนรวมแตละคน  
ซึ่งจุดมุงหมายของแตละคนอาจมีเปาหมายแตกตางกันไป  แตทุกคนที่มีสวนรวมตองไดรับผลสําเร็จ
ตามเปาหมายทุกคน  ไมใชคนใดคนหนึ่งเทานั้นที่พบกันความสําเร็จ

วรรณกร  หมอยาดี (2544 : 15) ใหความหมายการรวมมือกันเรียนรูวา  เปนกระบวน
การเรียนรูที่จัดนักเรียนเปนกลุมขนาดเล็ก ขนาดของกลุมมีจํานวนสมาชิกตั้งแต 3 - 7 คน  ที่เปด
โอกาสใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนการเรียนรูภายในกลุม โดยที่สมาชิกในกลุม      
จะตองประกอบดวยนักเรียนทั้งชายและหญิง  สมาชิกที่มีความสามารถตางกัน  จะตองมีความ  
รับผิดชอบตอตนเองและตอเพื่อนในการชวยเหลือกัน    เพื่อใหสมาชิกคนอื่นในกลุมเกิดการเรียนรู
เพิ่มข้ึน  เปนวิธีการเรียนที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน

กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข : 116)  ใหความหมายของการรวมมือกันเรียนรู     
หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมผูเรียนใหทํางานรวมกัน
เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  หรืออาจจะ
กลาวไดวาเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมตามสภาพวัฒนธรรมนั้นคือใหผูเรียนมี
การปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะเปนประชาธิปไตยและมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวาการรวมมือกันเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่ใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก  โดยที่สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน  
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มีการปฏิสัมพันธกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รับผิดชอบรวมกัน
เพื่อใหทุกคนประสบความสําเร็จรวมกันตามเปาหมายของกลุม

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับรูปแบบการรวมมือกันเรียนรู
จอยซ และเวล  (Joyce  and  Wiel  1986 , อางถึงใน  วรนารถ  เถื่อนคํา  2539 : 18)      

กลาววาเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปนรูปแบบการสอนที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน          
สติปญญา (Intellectual) และสังคม (Social) ทั้งนี้เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมยอมตองมี        
ความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกับบุคคลอื่นและสามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคอันดีระหวาง 
ตนเองกับบุคคลอื่น และสามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคการรวมมือกันเรียนรู  นอกจากนี้เทคนิค 
ดังกลาวยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีดความสามารถ   
สูงสุดได  โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกัน  กลุมเดียวกันคอยแนะนําหรือชวยเหลือ  ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียน
ที่อยูในวัยเดียวกันยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาภาษาของครูผูสอน

สุลัดดา  ลอยฟา (2537,  อางถึงใน   วรนารถ  เถื่อนคํา  2539 : 18 - 20) ไดอธิบายถึง
รายละเอียดของรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative  Learning  Model)  ไวดังนี้

เปาหมายและลักษณะผลผลิต
การรวมมือกันเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาทัศนคติ    และ

คานิยมในตัวนักเรียนที่จําเปนทั้งในและนอกหองเรียน  การจําลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่
พึงประสงคในหองเรียน  การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดที่หลากหลายระหวาง
สมาชิกในกลุม   การพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา  การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีเหตุผล  
รวมทั้งการพัฒนาลักษณะของผูเรียนใหรูจักตนเองและเพิ่มคุณคาของตนเอง   จากกิจกรรม       
ดังกลาวจะมีผลตอผูเรียนโดยสรุปใน  3  ประการคือ

1.  ความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน  (Cognitive Knowledge)
2.  ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน  (Social  Skills)
3.  การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง  (Self-Esteem)
การรวมมือกันเรียนรูมีหลักที่ผูสอนตองคํานึงถึงอยู  3  ประการคือ
1) รางวัลหรือเปาหมายของกลุม
2) ความสําคัญของแตละบุคคลในกลุม
3) โอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จของสมาชิกเทาเทียมกัน
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 1.   รางวัลหรือเปาหมายของกลุม  ในการจัดการเรียนการสอน  ผูสอนจะตองตั้ง
รางวัลไวเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับพฤติกรรม
ของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิ่งของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย     
การเชิดชูเกียรติ แตอยางไรก็ตามผูสอนควรชี้ใหผูเรียนทราบวา กลุมไมควรแขงขันกันเพื่อ          
จุดประสงคในเรื่องของความตองการรางวัลเพียงอยางเดียว

2. ความสามารถของแตละบุคคลในกลุมมีผลตอรางวัล เพื่อเปาหมายของกลุม ผูสอน
จะตองพยายามใหผูเรียนทราบวาถึงแมจะเรียนเปนกลุมแตในการวัดความกาวหนาของกลุมจะวัด
จากความสามารถของแตละบุคคล   แลวหาคาเฉลี่ยของทั้งกลุมเพื่อเปนคะแนนของกลุม  ดังนั้น
จึงนับไดวาความสําเร็จหรือความกาวหนาของกลุมจะข้ึนกับความสามารถของแตละบุคคลเปน
สําคัญ

3.   โอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จของสมาชิกเทาเทียมกัน    นักเรียนตอง
ตระหนักวาทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหผานกิจกรรมไปไดเทาเทียมกันทั้ง    
คนเกง  ปานกลางและออน

สลาวิน  (Slavin 1990 : 4)  กลาววา  การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการจัด   
การเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รวมกันแก
ปญหาตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จได โดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม    
ดังนั้นความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม สมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกจะมี
การพูดคุยกัน  ชวยเหลือกันซึ่งกันและกัน  ผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อน และนักเรียนรูสึกถึงคุณคา
ของตนเองเพิ่มข้ึนจากการไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม ซึ่งแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอ
ความสําเร็จของกลุมและเมื่อประสบผลสําเร็จในการทํางานหรือความเขาใจกับเนื้อหาวิชาแลว จะ
เพิ่มความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น  ซึ่งจะเปนผลใหนักเรียนรูสึกถึงคุณคาของ  
ตนเองในชั้นเรียน  นอกจากนั้นการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูยังกอใหเกิดบรรยากาศที่นักเรียนได
พูดคุยกัน  เปนการชวยใหนักเรียนและเพื่อนเขาใจปญหาชัดเจนขึ้น   แมบางครั้งจะไมสามารถหา
คําตอบได  แตระดับการติดตามปญหาจะสูงกวาการที่ครูเปนผูกําหนดให  นักเรียนทําคนเดียวและ
การที่นักเรียนสามารถอธิบายใหเพื่อนฟงได ก็จะเปนการยกระดับความเขาใจใหสูงขึ้นถึงระดับ  
การถายทอดความคิด การเรียบเรียงถอยคําอธิบายออกมาจะชวยปรับความเขาใจใหชัดเจน   
แนนแฟนยิ่งขึ้น สําหรับบทบาทของครูจะเปลี่ยนไปจากเดิมคือ  ตองไมถือวาตัวเองเปนผูถายทอด
ความรูในชั้นเรียนคนเดียว   แตเปนการสรางสภาพแวดลอม และวิธีการ  ดําเนินการที่เอื้ออํานวย
ใหนักเรียนสามารถคนควาหาความรูไดจากการรวมมือกันเรียนรูซึ่งเกิดจากการกระทําของตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

และจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน
จากแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับรูปแบบการรวมมือกันเรียนรู  สรุปไดวาการรวมมือกัน

เรียนรูเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนทํางานรวมกัน
เปนกลุม ๆ ที่ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันโดยสมาชิกในกลุมตองชวยเหลือ
กันเรียนรู  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และพัฒนาทักษะทางสังคม

รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  (Models of Cooperative Learning)
สุลัดดา  ลอยฟา  (2536 , อางถึงใน  ขวัญตา  อาจมนตรี 2544 : 21 – 22)  ไดกลาวถึง

รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  (Cooperative Learning) วาแบงออกเปน  3  รูปแบบ ดังนี้
1)  รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตามแนวคิดของสลาวิน (Slavin)  และคณะ

จาก  John  Hopkins  University, สลาวิน ซึ่งไดพัฒนาเทคนิคการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  3 
ประการดวยกัน  คือ  รางวัลและเปาหมายของกลุม  ความหมายความสําเร็จหรือความหมายของ
แตละบุคคลและโอกาสในการชวยใหกลุมประสลผลสําเร็จเทาเทียมกัน จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา
รางวัลของกลุมและความหมายของแตละบุคคลตอกลุมเปนลักษณะจําเปนและสําคัญตอ         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) ของกลุมสลาวิน  
ที่เปนที่ยอมรับกันแพรหลายมีดังนี้

1.   STAD  (Student Team-Achievement Divisions)  เปนรูปแบบการสอนที่
สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชาและทุกระดับช้ืน  เพื่อเปนการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลของการเรียน
และทักษะทางสังคมเปนสําคัญ

2.   TGT  (Team – Game - Tournament)  เปนรูปแบบการสอนที่คลาย STAD  
แตเปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึนโดยการใชการแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย

3.   TAI  (Team Assisted Individualization)  เปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสาน
แนวคิดระหวางการรวมมือกันเรียนรูกับการสอนเปนรายบุคคล (Individualization Instruction)  
รูปแบบ TAI จะเปนการประยุกตใชกับการสอนคณิตศาสตร

4.  CIRC  (Cooperative Integrated Reading and Composition) เปนรูปแบบ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสานที่มุงพัฒนาข้ึนเพื่อสอนการอานและการเขียนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมปลายโดยเฉพาะ

5.  Jigsaw  ผูคิดคนการสอนแบบ  Jigsaw เร่ิมแรกคือ Elliot - Aronson และคณะ
(1987) หลังจากนั้นสลาวินไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับขยายเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอน
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แบบรวมมือกันเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะกับวิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย  
เชน  สังคมศึกษา วรรณคดี  บางสวนวิชาวิทยาศาสตร  รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่เนนการพัฒนาความรู
ความเขาใจมากกวาพัฒนาทักษะ

2)  รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ที่เรียกวา Learning Together Model ซึ่ง
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 105 – 107 , อางถึงใน จินตนา  กิจบํารุง 
2545 : 38 – 39) ไดสรุปองคประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือไว 5  ประการ คือ

1.   การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก  (Positive Interdependence)
2.   การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง   (Face-to-Face  Interaction)
3.   การรับผิดชอบตอตนเอง (Individual Accountability and Personal

Responsibility)
4.   ทักษะการสัมพันธกับทักษะการทํารวมกันในกลุมขนาดเล็ก  (Interpersonal

and Small Group Skill)
5.  กระบวนการกลุม  (Group Processing)

3) รูปแบบการสอบแบบรวมมือกันเรียนรู ในงานเฉพาะอยาง  เชน  Group 
Investigation ของ  Shlomo  .  Yael Sharan  และ Co – op  Co – op   

ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน
อาโจสและจอยเนอร  (Ajose and Joyner 1990  , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2547  

:  2)  กลาวสรุปถึงลักษณะสําคัญ  ดังนี้
1.  การพึ่งพาอาศัยกัน
2.  การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันอยางใกลชิด
3.  ความรับผิดชอบตอการทํางานกลุม  ตอตนเอง  และตอสมาชิกกลุม
4. การใชทักษะทางสังคม
5. การใชทักษะกระบวนการกลุม
จอหนสัน, จอหนสันและโฮลูเบก  (Johnson, Johnson &  Holubec 1987, อางถึงใน

วัชรา   เลาเรียนดี  2547 :  2)  ไดเสนอลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูไวดังนี้

1. สมาชิกจะรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน  ชวยกันปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
โดยมีเปาหมายเดียวกัน  มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อวัสดุอุปกรณ

2.  สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธกัน  รวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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3. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตองาน  แตละคนตองรวมกันทํางานเต็ม
ความสามารถ

4.  สมาชิกกลุมมีทักษะการทํางานกลุม  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  ครูตองสอนและ  
ฝกทักษะการทํางานกลุมแกนักเรียนและประเมินผลการทํางานกลุมของนักเรียนดวย

สรุปไดวาการรวมมือกันเรียนรูเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุมทุกคนพึ่งพาอาศัย
กัน  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน มีทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุม

องคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน
วัชรา  เลาเรียนดี  (2545 :  167 - 168) กลาววาในการจัดการเรียนการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรู    ครูจะตองคํานึงถึงและดําเนินการตามลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของ
การเรียนรูแบบรวมมือกันอยางจริงจังดังนี้

1.    การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive interdependent)
1.1 ครูตองอธิบายงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติอยางชัดเจน
1.2 ครูตองแจงวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม
1.3 ครูตองพยายามทําใหนักเรียนเขาใจและยอมรับวาความพยายามของตน

ใหผลดีตอตนเองและตอสมาชิกกลุมทุกคน
การยอมรับและพึ่งพาอาศัยทางบวกจะชวยสรางความผูกพันในภาระหนาที่ตอ

ความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเอง  ซึ่งเปนหัวใจของการเรียนแบบรวมมือ
2.   การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Individual  and  group

accountability)
2.1  สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม  มีการรวมมือ

รวมใจกันปฏิบัติงานโดยไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
2.2  สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุมตองสามารถ

วัดได     รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน    เพื่อใหสมาชิกทราบวาคนใด
ตองการความชวยเหลือ   การสนับสนุน   การกระตุนเสริมแรงเปนพิเศษเพื่อใหสามารถ ปฏิบัติงาน
ไดประสบความสําเร็จ  โดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น

3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและสรางสรรคตอกันระหวางบุคคลและระหวางสมาชิกทุกคน
ในกลุม  เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกันอยางจริงจัง  ทุกคนตองสนับสนุนชวยเหลือกัน  
เพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน โดยแบงปนสื่อวัสดุกัน  ชวยเหลือ  สนับสนุน  กระตุน 
และชมเชยในความพยายามของกันและกัน  การเรียนแบบรวมมือกันเปนระบบการให              
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การสนับสนุนทั้งดานวิชาการและดานบุคคล จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  การชวยเหลือ  
การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฏก็ตอเมื่อนักเรียนชวยเหลือกัน  การยอมรับวิธีการแกปญหา  
วิธีปฏิบัติรวมอภิปราย  การระดมความรูที่ไดเรียนมา  มีการสอนหรืออภิปรายเพื่อเสริมความรูและ
ความเขาใจใหแกเพื่อนดวยหรือเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  เปนตน

4. การสอนทักษะทางสังคม (Social Skill) ทักษะการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
และทักษะการปฏิบัติงานกลุมเปนสิ่งที่จําเปน  การเรียนแบบรวมมือกันเปนกิจกรรมที่ซับซอน
ละเอียดมากกวาการเรียนแบบแขงขันหรือเรียนดวยตนเอง  เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระ
ความรูดานวิชาการ (Task  work)  เชนเดียวกับทักษะทางดานสังคม  การปฏิบัติงานรวมกัน     
ภายในกลุม (Team work)  ดังนั้นสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรู  เขาใจ  และมีความสามารถใน
การใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล  การตัดสินใจ  การสรางความเชื่อถือ  การสื่อความหมาย  
การจัดการแกไขขอขัดแยงในกลุมและการจูงใจใหปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนั้นครูผูสอนจึงตองสอน
ทักษะการทํางานกลุมหรือเปนกลุม  ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองเชนเดียวกับการให
ความรูและทักษะวิชาการตาง ๆ เพราะการรวมมือกับความขัดแยงมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
(Johnson and Johnson 1992)

5.  กระบวนการกลุม (Group  Processing)  การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการกลุม
เปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือกัน  กระบวนการจะปรากฎ
เมื่อสมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายกลุม โดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  ดังนั้นกลุมจะตองอภิปรายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงาน   
อยางไรที่ชวยและไมชวยใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตัดสินใจวา        
พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง  กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่องเปนผลจากการวิเคราะห
อยางละเอียดวาสมาชิกปฏิบัติงานรวมกันอยางไรและประสิทธิภาพกลุมจะพัฒนายิ่งขึ้นอยางไร

องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือดังกลาวไมเพียงแตเปนคุณลักษณะของ       
การเรียนแบบรวมมือที่มีคุณภาพ แตยังเปนวินัยขอปฏิบัติอยางจริงจังในการสรางสรรคเปนเงื่อนไข
สําหรับการเรียนการสอนแบบรวมมือกันทั้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกัน
จากการเรียนแบบรวมมือกันดังกลาว  มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชน

ของการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้
อาเรนด (Arends 1994 : 345 – 346 , อางถึงใน วรรณกร  หมอยาดี  2544 :  18 – 19)

ไดกลาวถึงการเรียนแบบรวมมือกันวาสามารถชวยพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้
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1.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic  Achievement) เนื่องจากสมาชิกในกลุม
มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน  คนที่เขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถชวยเหลือคนที่
ยังไมเขาใจในการเรียนเรื่องนั้นได  คนที่อธิบายใหเพื่อนฟงก็จะเขาใจในสิ่งที่เพื่อนอธิบายไดงายขึ้น
เพราะเปนการใชภาษาที่เปนของผูเรียนเอง  นักเรียนจะกลาพูด  กลาซักถามเพื่อน และสนใจใน
เนื้อหามากยิ่งขึ้น  เพราะถือวามีสวนรวมในความสําเร็จของกลุม

2.  ดานการปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล (Improved Race Relation) การที่
บุคคลไดทาํงานรวมกันจะทําใหคนนั้นมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  เพราะบุคคลไดเรียนรูการยอมรับ  
การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เขาใจและเห็นใจบุคคลในกลุม และเมื่อกลุมประสบ      
ความสําเร็จก็จะยินดีรวมกันซึ่งสงผลใหการแบงแยกลดนอยลงไปและมีความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืน    
มากขึ้นเมื่อออกไปอยูในสังคม

3.  ดานการฝกทักษะในการแกปญหา (Comparative Problem – Solving Skills)
ดานนี้นับวาสําคัญที่สุดที่เปนผลจากการเรียนแบบรวมมือกันเพราะนักเรียนไดรียนรูการแกปญหา
รวมกันเปนทักษะที่นักเรียนสามารถนําไปใชเมื่อออกไปทํางานในสังคมกลุมใหญที่ตองมีการพึ่งพา
อาศัยกันซึ่งถือวาเปนการติดตอส่ือสารที่มีความสําคัญมากกวาสิ่งใดทั้งหมด

สุมณฑา  พรหมบุญ  และอรพรรณ  พรสีมา (2540 :  28 - 29 , อางถึงใน   วรรณกร  
หมอยาดี  2544 :  19)  กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้

1.   ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง
2.  ชวยเตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะเผชิญกับชีวิตจริงเพราะลักษณะของการเรียนแบบ

รวมมือนั้นเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ ไดทํา       
กิจกรรมกลุม  ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู  ทักษะการบริหาร  การจัดการ  การเปนผูนํา  ผูตามและ 
ที่สําคัญเปนการเรียนรูที่มีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงของนักเรียนมากที่สุดวิธีหนึ่ง

3. ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีชวยใหนักเรียนไดฝกฝนความเปน
ประชาธิปไตย ฝกการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ฝกการอยูรวมกันอยางเปนสุข ชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียนตอครู  ตอสถานศึกษาและตอสังคม

4.  ชวยลดปญหาทางวินัยในช้ันเรียน  เพราะนักเรียนทุกคนจะไดฝกฝนจนกระทั่งเกิด
วินัยในตนเอง  นักเรียนแตละคนจะไดรับการยอมรับจากครู จากเพื่อน ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ทําใหเกิดการยอมรับตนเอง  เกิดความสุขในการอยูรวมกับเพื่อน ๆ ปญหาทางวินัยจึง     
ลดนอยลงและหมดไปในที่สุด

5.  ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งชั้นสูงขึ้น  การชวยเหลือกัน
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ในกลุมเพื่อนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น
พิมพันธ  เตชะคุปต (2542 , อางถึงใน  นาฏยา  ปนอยู  2543 : 30)    ไดกลาวถึง

ประโยชนของการรวมมือกันเรียนรูไว  5  ประการ  ดังนี้
1.   การเรียนแบบรวมมือชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก  เพราะทุก ๆ คน

รวมมือในการทํางาน  ทุก ๆ คนมีสวนรวมเทาเทียมกัน
2.   สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด  พูด  แสดงออก  แสดงความคิดเห็น  ลงมือกระทํา

อยางเทาเทียมกัน
3.   การเรียนแบบรวมมือชวยเสริมใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เชน

เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง ทําใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กที่ไมเกงเกิดความ
ซาบซึ้งในน้ําใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน

4.  การเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนคิด  ทําใหเกิดการระดมความคิดนําขอมูลที่ได
มาพิจารณารวมกันเพื่อประเมินคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูล  
ใหมากและรูจักวิเคราะห   การตัดสินใจเลือก

จากแนวคิดของนักการศึกษาสามารถสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือจะชวยให           
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งชั้นสูงขึ้น  การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อทําใหผูเรียน
เกิดความเขาใจสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุก ๆ  คนรวมมือ
ในการทํางานกลุม  ทุก ๆ คนมีสวนรวมเทาเทียมกัน   ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน  สงเสริมให
สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน       
สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    เชน   เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง ทําใหเด็กเกง
ภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซึ้งในน้ําใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน ทําใหรูจัก
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรวมกันคิดการระดมความคิด นําขอมูลที่ไดมาพิจารณารวมกัน
เพื่อหาคําตอบที่เหมาะที่สุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดวิเคราะหและตัดสินใจ  สงเสริมทักษะ
ทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  เขาใจกันและกัน  
สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ส่ิงเหลานี้
ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
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วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition : CIRC) เดิมซึ่งเปนรูปแบบเทคนิควิธีสอนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดย    
บูรณาการกับการสอนอานโดยเริ่มจากการสอนอานเพื่อใหเด็กเกิดความรู ความเขาใจและจาก  
การอานชวยพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความซึ่งเปนวิธีสอนซึ่งใชในสหรัฐอเมริกา      
มากอนและมีการนําไปใชอยางแพรหลายและประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะสําหรับที่เปนการสอน
ภาษาในดานหลักการเขียนภาษา  แตสําหรับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่งไมไดใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางหรือภาษาราชการ การที่จะนําเทคนิค CIRC ไปใชใหประสบผล
สําเร็จไดไมงายนัก และที่สําคัญถาผูสอนและผูเรียนไมชํานาญ  คุนเคย  ยอมรับเทคนิควิธีดังกลาว  
แตอยางไรก็ตามสามารถที่จะปรับประยุกตวิธีการและวัตถุประสงคใหสอตคลองตามวัตถุประสงค
การเรียนรูดวยภาษาของประเทศตนเองไดโดยยึดหลักสําคัญของการรวมมือกันเรียนรูที่ทําให
สมาชิกกลุมรวมมือกันเรียนรูอยางจริงจังทุกคน มีการยอมรับกันและกันและมีเปาหมาย        
ความสําเร็จเดียวกัน โดยที่ครูตองดําเนินการสอนความรูและฝกทักษะการอานและการเขียนกอน
ใหฝกปฏิบัติดวยการรวมมือกันเรียนรู  สําหรับเทคนิค CIRC ตองเลือกบทอานที่ประกอบดวย  
โครงสราง  หลักการทางดานภาษาที่นักเรียนตองรูและเขาใจ  และนําไปใช  บทอานตองมีสาระที่
เหมาะสมกับวัย  ระดับช้ัน  มีความหมายมีคุณคาที่จะใหรูและเขาใจ  และนําไปสูการฝกเขียนตาม
วัตถุประสงคได  (วัชรา  เลาเรียนดี  2547 :17)

องคประกอบที่สําคัญของเทคนิค  CIRC
วัชรา  เลาเรียนดี (2545 : 175 – 179)  กลาววาเทคนิคบูรณาการการอานและ        

การเขียนโดยรวมมือกันเรียนรู  จะประกอบดวยองคประกอบสําคัญอยางนอย  3  ประการ  คือ
1. กิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ  (Basal  related  activities)
2. การดําเนินการสอนของครู (Direct  Instruction)
3. การบูรณาการอานและการเขียน  (Integrated  Reading  and  Composition)
โดยการที่นักเรียนจะรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งเปนเรื่องของการอานและ

เขียนตอจากการสอนโดยตรงจากครูทุกครั้ง   ซึ่งแตละครั้งจะเริ่มดวยการสอนอานกอน    เนื่องจาก
ทักษะทางภาษาสามารถพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จได  ถาครูจัดกิจกรรมการสอนและกิจกรรมเรียนรู
ที่ถูกตองเหมาะสมในทุก ๆ ดานเชนเดียวกับทักษะการอาน ซึ่งประกอบดวยสมรรถภาพในหลาย ๆ 
ดาน เชน การอานเพื่อความเขาใจ  เพื่อสรุป  เพื่อจับใจความสําคัญ  เพื่อการสื่อสารหรือเพื่อหา
ประเด็นสําคัญของเรื่อง   ดังที่ Brown (1984  , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2545  :  178)    ได
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กลาวไววาทักษะการอานเพื่อความเขาใจสามารถพัฒนาไดไมยาก โดยสอนใหนักเรียนมีโอกาสฝก
ในการสรุป ตั้งคําถาม ตอบคําถาม ใหนิยาม ทํานายผลหรือเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือเปนไปได
บอย ๆ และสม่ําเสมอ  ดังนั้นในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ครูจะตองจัดโอกาสใหนักเรียนได
รวมสรุป  รวมกันตั้งคําถาม  ใหนิยามความหมายและทํานายผลหรือเหตุการณซึ่งถาครูดําเนินการ
สอนดวยวิธีดังกลาวอยางตอเนื่อง ก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของนักเรียนได    
ทุกคน  ในเวลาเดียวกันก็สามารถบูรณาการการสอนอานรวมกับการเขียนได

ในการนําเทคนิค  CIRC ไปใชนั้นกอนอ่ืนตองเริ่มดวยการสอนของครู โดยที่ครูจะตอง
สอน  อธิบาย  ยกตัวอยางการอานประเภทตาง ๆ  และรูปแบบการเรียนโดยทั่ว ๆ ไปใหนักเรียนรู
และเขาใจ  และฝกปฏิบัติ  ซึ่งรูปแบบการสอนเขียนโดยทั่วไป  (Writing  Process  Model)        
จะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้

1. การวางแผนการเขียน  (Planing)
2. การทําโครงรางการเขียนในเรื่องที่สนใจ  (Drafting)
3. การทบทวน  (Reviewing)
4. การปรับแกไข  (Editing)
5. การนําเสนอหรือการพิมพ  (Presentation  or  Publishing)
ทุกขั้นตอนในการเรียนรูแบบรวมมือกัน   สมาชิกกลุมจะชวยเหลือกันและกันหรือปรับ

แกไขใหกันและกันจนกวาจะแนใจวางานนั้นสมบูรณที่สุด

การสอนอานและวิธีจัดกลุมอานโดยเทคนิค  CIRC
ในการสอนแตละครั้งนั้นเริ่มตนโดยครูกําหนดเรื่องใหนักเรียนอานเปนกลุม โดยครูจะ

อธิบายสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการอานในเรื่องนั้น ๆ  การอานจะประสบผลสําเร็จ  ถาครูมีเวลา
ในการติดตามผลการอานในขณะนักเรียนรวมกันปฏิบัติ  2  ใน  3  ของเวลาในการอานทั้งหมด  
นักเรียนในกลุมจะรวมมือกันเรียนรูตามวัตถุประสงคการเรียนรูแตละครั้ง เชน อานเพื่อความเขาใจ  
การเรียนรูคําศัพท  การแปลความหมายของขอความ และการสะกดคํา โดยตัวนักเรียนจะไดรับ
การกระตุนจูงใจใหเรียนรู  ปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อเปาหมายของกลุมและผลสัมฤทธิ์ของกลุมซึ่งจะ
ไดจากความรวมมือของสมาชิกทุกคน  (วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 179)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  (Reading  Comprehension  Skills)
วัชรา  เลาเรียนดี (2545 : 179 - 180)  กลาววาทักษะการอานเพื่อความเขาใจมี   

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทักษะหนึ่งเพราะความเขาใจมีความสัมพันธกับการเรียนรูในระดับ
ที่สูงขึ้น และความเขาใจเปนสื่อในการเรียนรูในทุกดานและทุกทักษะ แตผลการวิจัยพบวาครูไม
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สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  รวมทั้งขาดความสามารถ
ในการทําความเขาใจจากองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องและผลจากการศึกษาทดลองไดขอสรุปวา
การสอนโดยตรงที่ชัดเจนแจมแจงจากครู  ในการสอนอานเพื่อความเขาใจและการติดตามควบคุม
ดูแลกระบวนการอานและการทําความเขาใจ  สามารถพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจได  
ซึ่งกําหนดสรุปแนวทางการสอนการอานเพื่อความเขาใจไดดังนี้

1. สอนฝกทักษะในการสรุป  (Summarizing)
2. สอนฝกทักษะในการถามคําถาม  (Questioning)
3. สอนเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเจน  (Clarifying)
4. สอนทักษะการทํานายเหตุการณ  (Predicting  Skills)
วัตถุประสงคหลักของเทคนิค   CIRC  ก็คือการใชกลุมรวมมือกันเรียนรูชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน  ในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ รวมทั้งการนําทักษะดังกลาว  
ไปใชในการเรียนรูทักษะอ่ืน  ๆ  ซึ่งองคประกอบยอยอื่น ๆ ของ CIRC จะนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 
ในดานการติดตามดูแลการเรียนรูของนักเรียนที่จับคูกันหรือเขากลุมกันเรียนรูดวยการอานนั้น   
นักเรียนจะตองชวยกัน  ระบุสาระสําคัญของเรื่องที่ใหอาน   เชน   ตัวละคร   บริบทของเรื่องปญหา    
ความพยายามในการแกปญหา  ความพยายามในการแกปญหาและการแกปญหาในที่สุด  ซึ่งถา
นักเรียนไดรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติในประเด็นดังกลาว จะพัฒนาความสามารถและทักษะใน
การอานเพื่อความเขาใจได  โดยเฉพาะเด็กที่เรียนออนจะเรียนรูไดผลมากขึ้นเพราะในกลุมจะ  
ชวยกันอธิบายและรวมกันคิดโดยตลอดในทุกกิจกรรมที่กําหนดใหฝก - ปฏิบัติ    (Fitzgerald  and  
Spiegal 1983 , quoted in  Slavin 1984)  ที่สําคัญในการใชเทคนิค  CIRC  สมาชิกจะตอง
อธิบายการคาดคะเนแนวทางตาง ๆ ในการแกปญหา  สรุปสาระสําคัญของเรื่องใหเพื่อนในกลุมฟง     
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกันและกันไดและใน  1  คร้ังตอสัปดาห   นักเรียน
ในกลุมที่ใช CIRC  จะไดรับการสอนจากครูในเรื่องยุทธวิธีการพัฒนาความเขาใจและการประเมิน
ความคิดของตนเอง  (Metacognitive  Strategy)  ดังนั้นสาระความรูที่ใหเด็กอาน  ซึ่งตองแตกตาง
จากเนื้อหาการสอนการอานพื้นฐาน  (Slavin  1984 ,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2545  :  180)

องคประกอบของโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาการอานและการเขียนโดยใช
เทคนิค CIRC

วัชรา  เลาเรียนดี (2545 : 180 - 184)  กลาวถึงองคประกอบของโปรแกรมการสอนเพื่อ
พัฒนาการอานและการเขียนโดยใชเทคนิค CIRC วา เทคนิคการสอนแบบบูรณาการการอานและ
การเขียน  CIRC  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  3  ประการ
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1. กิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ  (Basal – Related  Activities)
2. การสอนอานเพื่อความเขาใจ  (Reading  Comprehension)
3. การบูรณาการหลักภาษา  การใชภาษากับการเขียน (Integrated  Reading  and

Composition)
องคประกอบของเทคนิค CIRC ดังกลาวนี้นักเรียนจะตองรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติ

ในกลุมที่มีการจัดเขากลุมที่คละความสามารถ  โดยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนจะ     
ประกอบดวย 1)  การสอนของครู 2) การฝกปฏิบัติเปนกลุม 3) การฝกโดยอิสระ 4) การประเมินผล
โดยกลุมเพื่อน  5)  การฝกเพิ่มเติม  และ  6)  การทดสอบ โดยเทคนิค CIRC  จะยึดหลักการเรียนรู
แบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งกระบวนการเรียน
การสอนในแบบ CIRC  จะประกอบดวยกิจกรรมการสอนและการเรียนรูดังตอไปนี้

1.  การจัดกลุมอาน  (Reading  Group)
2.  การจัดทีม  (Teams)
3.  การจัดกิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ  (Basal-related  Activities)
4.  การจับคูอานกับเพื่อน  (Partner  Reading)
5. การฝกเขียนตามหลักไวยากรณในเร่ืองที่อาน  (Story  Grammar  and  Story

Related  Writing)
6.  การอานออกเสียงคํา  (Words  Out  Loud)
7.  การหาความหมายคํา  (Word  Meaning)
8.   การเลาเรื่อง  (Story  Retell)
9.   การฝกสะกดคํา  (Spelling)
10.  คูตรวจสอบ  (Partner  Checking)
11.  การทดสอบ  (Tests)
12. การสอนอานเพื่อความเขาใจ(Direct Instruction  in Reading Comprehension)
13.  การใหอานบทความตาง ๆ  นอกเวลาและการเสนอรายงานการอาน

(Independent   Reading  and  Books  Reports)
14. การบูรณาการหลักภาษา (ศิลปะทางภาษา) กับการเขียน (Integrated Language 

Arts  and  Writing)
              ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CIRC จะตองมีการจัดกิจกรรมตามที่
ระบุ ขอ  1 – 14 อยางครบถวน เรียงตามลําดับความยากงายของวัตถุประสงคการเรียนรูดาน   
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การอานและเขียน  ซึ่งจะตองมีการวางแผนและเตรียมการสอน  กําหนดระยะเวลาในการเรียนรู
และฝกปฏิบัติในแตละวัตถุประสงคอยางชัดเจน

วิธีดําเนินการในแตละกิจกรรมในการใชเทคนิค  CIRC
การจัดกลุมอาน (Reading Group) ครูจัดกลุมเด็กตามระดับความสามารถประมาณ 

2 – 3  กลุม  ในชั้นเรียน  กลุมละประมาณ  8 – 15  คน  ตามความเหมาะสม
การจัดทีมรวมมือกันเรียนรู (Team) ครูจับคูนักเรียนหรือจัดกลุม  ๆ ละ 3 คน   เพื่อ

รวมกันเรียนรูภายในกลุมใหม  และจัดทีมใหมที่ประกอบดวยสมาชิก  เกง  ปานกลาง  และออน  
ทุกกลุมซึ่งคะแนนกลุมจะไดมาจากคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกในกลุมใหมทุกคนรวมกัน  โดยที่
คะแนนกลุมจะไดมาจากคะแนนทดสอบยอยทุกครั้งของทุกคน  คะแนนการเขียน  คะแนนจาก 
การอานบทความ จากเวลาเรียนหรืออานหนังสือ  ตําราที่สนใจ  กลุมที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด  
จัดเปนกลุมยอดเยี่ยม  จะใหรางวัลเพื่อการเสริมแรงและกําลังใจ  กลุมรองลงมาจัดเปนกลุมดีมาก  
ซึ่งจะไดรับรางวัลรองลงมา  เปนตน

การจัดกิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ (Basal - related  Activities) ครูอาจใชเนื้อหา
สาระจากบทเรียนตามระดับช้ันหรือเนื้อหาอื่นที่เหมาะสม  โดยครูนําเสนอบทเรียน  มีการอภิปราย 
รวมกันประมาณ 20  นาที  ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน  โดยดําเนินการดังนี้  1)  แจงจุดประสงค
การอาน  2)  สอนแนะนําคําศัพทใหม  3)  ทบทวนคําศัพทเดิม   4)  อภิปรายเรื่อง  สาระเนื้อหาที่
นักเรียนอานแลว การสอนในแตละเรื่องที่เกี่ยวของจะตองกําหนดขั้นตอนการนําเสนอและกิจกรรม
ที่ใหฝกชัดเจน  เชน การสอนคําศัพท  วัตถุประสงคก็คือนักเรียนจะตองสามารถแสดงออกซึ่งการ
เขาใจความหมายของคําศัพทแตละคํา  อธิบายวิธีที่ไดมาซึ่งความหมาย  ฝกอานออกเสียงคําศัพท
นั้นไดอยางถูกตองคลองแคลวและแตงประโยคที่มีความหมายจากคําศัพทเหลานั้นได  (การเขียน)

การจับคูอาน (Partner  Reading) ครูจะจัดกิจกรรมใหนักเรียนอานเรื่องที่กําหนด
ดวยตนเอง  1  ตอน  เสร็จแลวจับคูกับเพื่อนขาง ๆ อานใหเพื่อนฟง  โดยผูที่ฟงจะชวยแกไขคําผิด
หรือการอานผิด  ผลัดกันเปนคนอานและคนฟง  ครูจะเดินดูอยางทั่วถึง  คอยชวยเหลือปรับแกไข
ใหนักเรียนเมื่อนักเรียนมีปญหา

การเรียนรูไวยากรณในเรื่องและการฝกเขียนในเรื่อง(Story Grammar and
Story  Related  Writing)  ในเรื่องที่กําหนดใหนักเรียนอานประกอบหลักไวยากรณตาง ๆ หรือ
โครงสรางของประโยคที่นักเรียนจะตองเรียนรูและทําความเขาใจพรอม ๆ กับการอานเพื่อใหได 
เนื้อหาสาระหรือการอานเพื่อวามเขาใจ  เมื่อนักเรียนอานไปไดคร่ึงเรื่องแลวครูจะใหนักเรียนหยุด
อานพรอมกับคอยฟงคําสั่งและคําถามใหปฏิบัติหลังจากที่อานจบ เชน ใหระบุตัวละครในเรื่อง  
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บริบท ปญหาในเรื่องและใหทํานายคาดเดาวาปญหาจะไดรับการแกไขอยางไร  โดยที่นักเรียนจะ
ตองเขียนอธิบาย  2 – 3  ตอน ๆ ละ  4 - 5  บรรทัด  เกี่ยวกับเร่ืองที่อานหรืออาจจะใหเขียนบทจบ
ของเรื่องที่แตกตางจากเดิม

การฝกอานออกเสียงคําที่กําหนด  (Words  Out  Loud)  ครูจะตองเตรียมรายการ
คํายากในเรื่องที่ใหอาน  นักเรียนจะตองสามารถอานคํายากเหลานั้นไดถูกตองคลองแคลว ไมลังเล
โดยการฝกอานกับคูตนเอง  หรือฝกกับสมาชิกกลุมอ่ืน

การฝกหาความหมายของศัพท  (Word  Meaning) ครูจะตองเตรียมรายการคําที่
เปนคําที่มีความหมาย  (Story  word)  ที่ใหมสําหรับนักเรียน  กําหนดใหนักเรียนเปดดูความหมาย
จากพจนานุกรม (Dictionary)  สําหรับการฝกการเขียน  ใหเขียนนิยามความหมาย  ดวยคําพูด  
ตนเองและแตงประโยคของคํา

การเลาเรื่อง  (Story  Retell) การฝกเลาเรื่องที่อานจบแลว หลังจากที่กลุมรวมกัน
อานอภิปราย  จะสรุปประเด็นสําคัญจับคูของตนเอง

การฝกสะกดคํา (Spelling) นักเรียนจะชวยกันทดสอบการสะกดคําของกันและกัน
กอนในแตละสัปดาหจนจบคาบเรียน ในการฝกสะกดคําจะทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้งฝกใหม
จนกวาคําที่สะกดจะแกไขไดถูกตองแลวตอไปสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ

การตรวจสอบโดยเพื่อน (Partner Checking)   หลังจากนักเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติกันเปนคู  คูของตนจะลงชื่อกํากับในใบงาน  แบบฝกหัดที่กําหนดให  ซึ่ง
สามารถที่จะทํางานอื่น ๆ ตอไปในรายการ

การทดสอบความรูความเขาใจ  (Tests)   ภายหลังจากที่จัดการเรียนการสอนตาม
กิจกรรมตาง ๆ  ของเทคนิค  CIRC  ไปแลว  3  คาบเรียน  ครูจะทําการทดสอบทักษะการอาน
หรือความเขาใจและการเขียน โดยใหนักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายจากคําศัพทแตละคํา  
แลวใหอานออกเสียงดังที่กําหนดให นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบดวยตนเองโดยไมมีการ      
ชวยเหลือกันและกัน  คะแนนที่ไดจากการทดสอบคือสําหรับทีมของตนเองเพื่อไปคํานวณเปน
คะแนนกลุมรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ

การสอนอานเพื่อความเขาใจ (Direct Instruction in Reading Comprehension)  
ในแตละสัปดาหครูจะตองสอนทักษะในการอานเพื่อความเขาใจ 1 วันในหนึ่งสัปดาห เชน การ
สอนอานเพื่อหาประเด็นสําคัญของเรื่อง (Main idea) การอานเพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวาง    
เหตุ - ผลหรือการสรุปอางอิงรวมทั้งการฝกเขียน ดังนั้นครูจะตองมีการวางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนและเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามลําดับข้ันตอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการอาน
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ในแตละแบบ  หลังจากจบบทเรียนแตละบท  นักเรียนจะมีการฝกอานและฝกเขียนจากใบงานหรือ
ใบความรู หรือเลนเกมแขงขันกันระหวางทีมที่เกี่ยวกับการอานโดยกิจกรรมจะตองมีการรวมมือกัน  
งานเสร็จมีการประเมินผลงานกันพรอมอภิปรายปญหา

การบูรณาการหลักภาษา(ศิลปะทางภาษา)กับการเขียน (Integrated Language 
Arts and  Writing)  ในเรื่องหลักภาษาหรือการใชภาษา นักเรียนจะตองไดรับการฝกอานและเขียน
ไปพรอม ๆ กัน ซึ่งประเด็นสําคัญของ CIRC ก็คือประเด็นการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อ
พัฒนาการอานและการเขียน  โดยใหนักเรียนรวมมือกันเรียนรูและฝกทักษะตาง ๆ รวมกันจนบรรลุ
วัตถุประสงคของการอานและเขียนแตละแบบ ซึ่งในการสอนอานและเขียนแตละแบบครูจะตอง
สอนและอธิบายกระบวนการและเทคนิควิธีการใหนักเรียนเห็นและเขาใจอยางชัดเจนและชวงเวลา
ใดที่เนนการเขียนมากที่สุด  ใบงาน  ใบกิจกรรมที่เนนการฝกเขียน  ตัวอยางเชน  นักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับคําขยายหรือสวนขยายคํา (Modifier)  บทเรียนที่ใหฝกจะเนนการเขียน  paragraph  เชน
การพรรณนา  การใชเครื่องหมายตาง ๆ  เมื่อเขียนบทสนทนา  หรือนวนิยายหรือเร่ืองสั้นในการฝก
ทักษะการเขียน  ครูอาจจะจัดหองปฏิบัติการเพื่อการเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งเด็กสามารถจะฝกไดตาม
ความสนใจในแบบฝกการเขียนทุกแบบฝก ซึ่งแบบฝกการเขียนจะตองมีสาระสําคัญ หลักการ
สําคัญของการเขียนและสวนบรรยายของงานเขียนจากบทอานที่ไดฝกอานมากขึ้น นักเรียนจะ 
รวมกันฝกระหวางการเขียนกับเพื่อนโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือ ปรึกษาทบทวนเรื่องที่เขียนกับ
เพื่อน ชวยกันตรวจสอบความถูกตองโดยเกณฑการตรวจสอบอาจจะเปนเกณฑงาย ๆ  ไมซับซอน
กอน

การใหอานบทความตางๆ นอกเวลาและการเสนอรายงานการอานตางๆ
(Independent  Reading  and  Books  Reports)  เพื่อสงเสริมทักษะการอานจะไดรับมอบหมาย
ใหอานหนังสือ บทความ  เร่ืองราวที่ตนเองสนใจ  อยางนอยวันละ  20  นาที  ทุกเย็นโดยผูปกครอง
จะลงนามกํากับแบบฟอรมที่ระบุวานักเรียนไดอานเรื่องที่สนใจในเวลาที่กําหนดทุกวัน  ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวนักเรียนจะไดคะแนนสําหรับทีมทุกสัปดาห  หรือนักเรียนสามารถอานหนังสือได  1  เลม
ในทุก 2  สัปดาห  ซึ่งจะไดคะแนนจากงานดังกลาว การอานที่กําหนดจะแทนการบานดานการอาน
และการเขียนหรืออาจใหทํางานเสร็จตามชุดกิจกรรมที่กําหนดแลวก็สามารถอานหนังสือนอกเวลา
ไดในชั้นเรียน
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พฤติกรรมการทํางานกลุม
วัชรา  เลาเรียนดี  (2547 : 13) กลาววาพฤติกรรมการทํางานกลุม  (Group  Working  

Behaviors) หมายถึง การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติเพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จ     
สูงสุด  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น  สมาชิกกลุมทุกคนตองยอมรับวา
ผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุกครั้งนั้นเปนผลงานของทุกคน  ทุกคนในกลุมมีความ    
รับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม  ทุกคนในกลุมจึงตองมีสวนรวมในการคิด  ปฏิบัติ  ยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อน  รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ  ดังนั้นในการเรียนรูแบบรวมมือนั้น
ครูจึงตองคอยติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของกลุมโดยตลอดเวลา คอยชวย คอยปรับแกไข     
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและกระตุนเสริมกําลังใจใหทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนาน
ดวย

พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ครูจะตองใหนักเรียนฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย  เชน
1.  การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม-ตอบ แสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะ ฯลฯ
2.  การใหกําลังใจเพื่อน  เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน  การชม  

การพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบหรือแสดงความคิดเห็น
 3.   การรับฟงความคิดเห็น  ตั้งใจฟง  พยักหนารับ  ตอบสนองและสนับสนุน
 4.  การรวมมือกับกลุม  รวมแสดงความคิดเห็น  รวมปฏิบัติ  ตองคอยชวยเหลือกัน 
และกัน  กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน  และการแสดงออกดวยสีหนาแจมใสยิ้มแยม

5.  การตั้งใจในการทํางานกลุม   สังเกตการเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย  การ
รวมมือกันหาคําตอบ  การรวมอภิปรายกับเพื่อน

วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซึ่งเปนผลงานของนักเรียนทุกคน  คือ

ผลงานของกลุม และกลุมที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดจัดเปนกลุมดีเยี่ยม  ดังนั้นในการทดสอบทุกครั้ง    
หลังจากกิจกรรมกลุมแลว มีการทดสอบเปนรายบุคคล คะแนนสอบของแตละคนจะนําไป    
เปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อเปนคะแนนพัฒนา

คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนที่จะมีการสอน       
ในภาคเรียนตอไป  แตคะแนนฐานและคะแนนสอบควรเทียบกับคะแนน  100  เสมอ คะแนนฐาน    
อาจไดมาจากคะแนนสอบแตละครั้ง  จากคะแนนฐานที่สามารถนํามาคิดคะแนนพัฒนาจาก
คะแนนสอบในครั้งตอไป  ดังตารางที่  3
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ตารางที่  3   เกณฑการคํานวณคะแนนความกาวหนา

คะแนนจากการทดสอบ/แตละคน คะแนนพัฒนา
ต่ํากวาคะแนนฐาน  มากกวา  10  คะแนน
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 - 10
เทากับคะแนนฐานหรือ  มากกวา  1 - 10  คะแนน
สูงกวาคะแนนฐาน  มากกวา  10  คะแนน

0
10
20
30

ที่มา :  วัชรา  เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ . (นครปฐม :
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ,  2545 ) , 196.

ในการทดสอบแตละครั้ง  นักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน  และคํานวณวา
ตนเองอาจตองทําอีกเทาไรจึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง   คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้น
อยูกับความพยายามของแตละคนที่จะพยายามทําขอทดสอบใหมากกวาคะแนนฐานในแตละครั้ง
ที่มีการสอบเพื่อผลประโยชนของตนเองและของกลุม กลุมที่ไดไดคะแนนพัฒนาสูงสุดหรือถึง
เกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัลเปนเครื่องหมายความสําเร็จ

ตารางที่  4 เกณฑการพัฒนา

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
0 – 15

                         16 – 25
                         26 – 30

กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

ที่มา :  วัชรา  เลาเรียนดี , เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ . (นครปฐม :
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ,  2547 ) , 29.

การหาคะแนนฐานของนักเรียน  ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  ครูผูสอนและ
นักเรียนตองทราบและคิดคะแนนฐานของนักเรียนแตละคนไว   เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู
ของนักเรียนแตละคนใหมีประสิทธิภาพ   เพื่อใหทราบผลการเรียนของแตละคนวามีความกาวหนา
ข้ึนหรือไม  เพียงใด และเพื่อเปนฐานในการคํานวณคะแนนพัฒนาและคะแนนความกาวหนาตอไป
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คะแนนฐานของนักเรียนแตละคน อาจไดผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาในชวงนั้น ๆ
หรือจากคะแนนในกลุมวิชานั้น ๆ หรือจากคะแนนในกลุมวิชานั้น ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา  แตถา
เปนคะแนนตลอดปการศึกษาตองเฉลี่ยคะแนนกอน  ดังตัวอยาง

เด็กหญิงไก  สอนวิชากลุมสรางเสริมประสบการณ  มีการศึกษาพัฒนามา 2  ภาคเรียน
ไดคะแนนดังนี้

ภาคเรียนที่  1  ได 75 คะแนน
ภาคเรียนที่  2  ได 77 คะแนน

    รวม                     152 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเด็กหญิงไก  คือ  152 ÷2 =  76   คะแนน
ดังนั้นคะแนนฐานของเด็กหญิงไก  คือ 76  คะแนนซึ่งคะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลง

ไดทุกตัวที่มีการทดสอบยอย  โดยการนําคะแนนสูงสุดเปนคะแนนฐานในคาตอไป

วิธีคิดคะแนนพัฒนา
ตัวอยางที่  1    คะแนนฐานของดวงพร  ได  75  คะแนน

ในการสอบครั้งที่  1   คะแนนเต็ม  10    ดวงพร  ได  9  คิดเปนรอยละ   เทากับ  90
คะแนนนํามาเทียบกับคะแนนฐานเทากับ  90 – 75  =  15   ดวงพรไดคะแนนสูงกวาคะแนนฐาน
15  คะแนน  คะแนนพัฒนาเทากับ  30  และคะแนนฐานครั้งที่  2  ของดวงพรเทากับ  90
ตัวอยางที่  2    คะแนนฐานของมนูญ  ได   51  คะแนน

ในการสอบครั้งที่  1   คะแนนเต็ม  10  มนูญ  ได  2  คิดเปนรอยละ  เทากับ  20
คะแนนนํามาเทียบกับคะแนนฐานเทากับ  20 - 51  =  - 31   มนูญ  ไดคะแนนต่ํากวาคะแนนฐาน
31 คะแนน  คะแนนพัฒนาเทากับ  0  และคะแนนฐานครั้งที่  2   ของมนูญ  เทากับ  20

ทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson & Johnson 1990 , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  

2547 : 30)  ไดสรุปทักษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกันดังนี้
1.  การสรางความคุนเคยและไววางใจยอมรับกันและกัน
2.  การพูดจาส่ือสาร  ส่ือความหมายตอกันชัดเจน  ถูกตอง  ยอมรับซ่ึงกันและกัน
3.  การชวยเหลือพึ่งพาสนับสนุนใหกําลังใจกันดวยการยกยองชมเชยใหกําลังใจ
4.  การใชความสามารถในการหาขอยุติ   เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม
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ดังนั้นครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยคอยติดตามดูแล  
ชวยเหลือ  คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา   เพื่อใหทุกคนไดมี
การคนควาทักษะทางสังคมและกรรมการกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัย และควรมีการ  
ประเมินผลทักษะการทํางานกลุมดวย

การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม
ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นอกจากจะมุงเนนการพัฒนา       

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนแลว   จะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและ
กระบวนการกลุมดวย การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้นครูจะตองคอยชวยเหลือสนับสนุนใน
การปฏิบัติหนาที่ของแตละคนอยางถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนรู  
โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน  การมีสวนรวมของสมาชิก  และการแสดงบทบาทของตน   
อยางถูกตองเหมาะสม  ดังนั้นควรประเมินผลการเรียนรูและทักษะทางสังคมดวยวิธีการดังนี้

1. การสังเกตพฤติกรรม การทํางานกลุมทั้งนอกเวลาและในเวลาปฏิบัติงานกลุม
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน บทบาทสมาชิก วิธีการทํางานกลุม การจัดตั้งสมาชิกกลุม  
เปนตน

2.  การสอบถาม ซักถาม ครูที่เกี่ยวของจะตองรู  เขาใจพฤติกรรมการสอนในขณะสอน
และในขณะที่ครูไมสามารถสังเกตการทํางานกลุมตลอดเวลา

3.  การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินผลการทํางานของกลุม  ซึ่งควรจะเปนการ
ประเมินทั้งดานเนื้อหาและการรวมมือกัน  การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน  เปนตน
       4.   การประเมินดานผลงานดวยการตรวจผลงานของแตละคนจากการปฏิบัติงานกลุม
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน เชน สมุดจดงาน การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติงานจริง

จะเห็นไดวาการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม   พื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิกภายใน
กลุมเปนสําคัญ  ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง (วัชรา เลาเรียนดี  2547 : 29 – 31)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ธนาลัย  ตปนีย  (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันกับการเรียน
แบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  พบวานักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ดวยการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ในดานการอานออกเสียง  การพูด
โตตอบ   แตไมพบความแตกตางของทักษะทางสังคมระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบ
รวมมือกับการเรียนปกติ

วรนารถ  เถื่อนคํา  (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนโดยวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบ    
ผสมผสาน (CIRC)  และการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสานสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการทดสอบกอนเรียนและนักเรียนที่
ไมไดรับการทดสอบกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปฏิสัมพันธ
ระหวางวิธีสอนและการสอบกอนเรียนไมมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05

วันเพ็ญ บุญชุม (2542 :  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนแบบรวมมือแบบ    
บูรณาการการอานและการเขียนที่มีตอความเขาใจในการอานและเจตคติตอการอานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาความเขาใจในการอานของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ
แบบบูรณาการการอานและการเขียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ความเขาใจในการอานของที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือแบบบูรณาการ 
การอานและการเขียนกับการเรียนแบบปกติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เจตคติตอ
การอานของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือแบบบูรณาการการอานและการเขียนหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เจตคติตอการอานของ
นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือแบบบูรณาการการอานและการเขียนสูงกวาการเรียนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อัจฉรา  สุขกระโทก  (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน(CIRC)  
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอน
โดยประยุกตใชวิธีรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสานการอานและการเขียน (CIRC)  มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยรอยละ  78.85  และจํานวนนักเรียนไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70  ข้ึนไป คิดเปน    
รอยละ  86.66

ตติยา ไผวงษ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    6   โดยใชวิธี  ซีไออารซี     พบวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยวิธีซีไออารซี      มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01   นักเรียนสวนใหญที่
ไดรับการสอนโดย วิธีซีไออารซี มีความคิดเห็นตอการเรียนโดยวิธี ซีไออารซี ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
ในทุกดานคือดานกิจกรรมการเรียนการสอน    ดานความรวมมือระหวางนักเรียนกับนักเรียนและ
ดานความรวมมือระหวางครูกับนักเรียน

จารุวรรณ  อํานวยสมบัติ  (2545 :  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความ
สามารถทางการเรียนและความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยไดรับการสอนดวยการเรียนรูภาษาชุมชน  
ประกอบกับการจัดกิจกรรมแบบ CIRC กับการสอนแบบเดิม ผลการวิจัยพบวาความสามารถทาง
การเรียนและความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ําที่ไดรับการสอนดวยการเรียนรูภาษาชุมชนประกอบ
กับการจัดกิจกรรมแบบ CIRC  แตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.01 ความสามารถทางการเรียนและความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ําที่ไดรับการสอน
ดวยการเรียนรูภาษาชุมชนประกอบกับการจัดกิจกรรมแบบ CIRC กอนและหลังการทดลอง    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ความสามารถทางการเรียนและความเชื่อมั่น
ในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษต่ําที่ไดรับการสอนแบบเดิม กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

ศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ  (2546   : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียน
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รวมมือกันกับการสอนแบบปกติ  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกันกับการสอนแบบปกติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของกลุม
สอนแบบรวมมือกันเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการสอนแบบปกติ

จากการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวของสรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
พุทธศักราช 2544  ในสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มี  
จุดหมายสําคัญ คือ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนทั้งในชีวิต
ประจําวันและการงานอาชีพ  และใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู ในการ
ศึกษาตอ รวมทั้งการประกอบอาชีพ การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารซึ่งมีความ
สําคัญ เนื่องจากการอานมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน เปนทั้งเครื่องมือในการศึกษา
หาความรูและเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู จึงมีการคิดคนหาวิธีการสอนที่แตกตางกันหลายวิธี
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการอานและการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ที่จัด     
กิจกรรมโดยใชกลุมรวมมือกันเรียนรู  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการสงเสริมและพัฒนาทักษะ   
การอานซึ่งนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ทั้งยังมีสวนพัฒนาความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหสูงขึ้นได  เพราะจากงานวิจัยที่ศึกษาพบวาการสอนใหนักเรียน
รวมมือกันดวยเทคนิค CIRC สงผลใหนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนเพิ่มข้ึน นักเรียนมี    
แรงจูงใจในการเรียนและนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซึ่งไดแก ทักษะทางสังคม  ทักษะ
การทํางานกลุม  ความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เชื่อมั่นในตนเอง 
และกลาแสดงออก   กิจกรรมตาง ๆ ของการสอนใหนักเรียนปฏิบัติจริง  เกิดการเรียนรูและรูจัก  
แกปญหา  นักเรียนสามารถบูรณาการการอานไปสูการเขียน  ซึ่งสงผลใหการเรียนภาษาอังกฤษมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่   3

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอน
อานเพื่อการสื่อสาร  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design)  แบบ Nonrandomized  Control  Group  Pretest  
Posttest  Design โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวัดกงลาด  โรงเรียนวัดลําเหย 
และโรงเรียนวัดตะโกสูง  อําเภอดอนตูมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  เปน
หนวยวิเคราะห  (Unit  of  Analysis)   ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอดอนตูม    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต   1  
ประกอบดวย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดกงลาด    โรงเรียนวัดลําเหย และโรงเรียน
วัดตะโกสูง  ซึ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  158    คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดกงลาด  

อําเภอดอนตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 64 คน จาก 2 หองเรียน
ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) ดวยการจับฉลาก  โดยมีข้ันตอน
การสุมดังนี้ 1)  แบงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอดอนตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  1      ซึ่งประกอบดวย    โรงเรียน
วัดลําเหย  จํานวน  64  คน จาก 2  หองเรียน โรงเรียนวัดกงลาด  จํานวน  64 คน จาก 2 หองเรียน  
และโรงเรียนวัดตะโกสูง จํานวน 30  คน จาก 1 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 5 หองเรียน จาก 3  โรงเรียน  
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เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการทดลองและใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
ดวยวิธีการจับฉลากโรงเรียน  ไดโรงเรียนวัดกงลาด  2) สุมหองเรียนจากกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากเพื่อกําหนดใหเปนกลุมทดลอง 1 
หองเรียน   และกลุมควบคุม  1  หองเรียน  การสุมหองเรียนเพื่อใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สุมไดชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1  เปนกลุมควบคุม และมัธยมศึกษาปที่  1/2  เปนกลุมทดลอง  กอนทําการสุม
หองเรียนเพื่อใชในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดทําการสอบ Pretest พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/1  ( X = 9.16 , S.D. = 2.80) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2  ( X = 9.63 , S.D. = 2.50)  จาก
การพิจารณาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ทั้งสองหองทําใหทราบวา นักเรียนทั้งสองหองมีคะแนนเฉลี่ย ( X = 9.16 , x = 9.63) ตาม
ลําดับซ่ึงใกลเคียงกัน   และเมื่อใชคาสถิติ  t-test แบบ Dependent  พบวาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวานักเรียนมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน
สามารถนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งสองหองมาทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได กลุมทดลอง
ไดรับการสอนดวยเทคนิค CIRC และกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร 
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่  3

แผนภูมิที่  3   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1
โรงเรียนวัดลําเหย  2  หองเรียน  จํานวน   64   คน  , โรงเรียนวัดกงลาด  2  หองเรียน

จํานวน   64  คน   และโรงเรียนวัดตะโกสูง  1  หองเรียนจํานวน   30    คน
จํานวนทั้งสิ้น  158  คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   โรงเรียนวัดกงลาด  2  หองเรียน  จํานวน   64  คน

กลุมควบคุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/1

จํานวน  32   คน

กลุมทดลอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1//2

จํานวน  32   คน
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา  แบงออกเปน  2  ตัวแปร  คือ
1.     ตัวแปรตน  ไดแก  วิธีสอน  2  วิธี  คือ

1.1  วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC
1.2  วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

2.     ตัวแปรตาม   ไดแก
2.1   ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
2.2   ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  และวิธีสอนอาน

เพื่อการสื่อสาร

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนแบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental   Design)   แบบ

Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 65 – 66) 
ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่  5

ตารางที่  5   รูปแบบการทดลองแบบ Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design

กลุม ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
E T1E X T2E
C T1C ∼X T2C

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
 E     คือ กลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC

C     คือ กลุมควบคุม ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
T1    คือ การทดสอบกอนเรียน

 T2    คือ การทดสอบหลังเรียน
   X    คือ วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC

∼X   คือ วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.   แผนการจัดการเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหดวยวิธีสอนแบบ

รวมมือกันเทคนิค CIRC  จํานวน   6  แผน  รวม 18  ชั่วโมง
2.   แผนการจัดการเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหดวยวิธีสอนอาน

เพื่อการสื่อสาร   จํานวน  6  แผน  รวม  18  ชั่วโมง
3.   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียน

และหลังเรียนชุดเดียวกันจํานวน 1 ฉบับโดยเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   
กําหนดการใหคาคะแนน คือ ตอบถูกได  1 คะแนน  ตอบผิดได  0 คะแนน  รวมทั้งสิ้น 30 ขอ      
30  คะแนน

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูทั้ง  2  วิธี  เกี่ยวกับ 
ดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรูและประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอนทั้งสองวิธี มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  3  ระดับ คือ เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  
และเห็นดวยนอย  จํานวน  15  ขอ

การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู   แบบทดสอบวัดความ

สามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและแบบสอบถามความคิดเห็นตามขั้นตอนดังนี้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหที่สอนดวยวิธีสอน

แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC   ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1  ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่  3  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3   ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
สาระการเรียนรูรายปชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  คําอธิบายรายวิชา  ผังมโนทัศน  และหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

1.2  วิเคราะหเนื้อหาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  ดังรายละเอียดตารางที่  6
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ตารางที่   6   วิเคราะหเนื้อหาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

สาระและ
มาตรฐาน
การเรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู หนวยการเรียนรู

สาระที่  1
มาตรฐาน  
ต 1.1
มาตรฐาน  
ต 1.2
มาตรฐาน  
ต 1.3

1. เขาใจภาษาทาทาง    น้ําเสียง
ความรูสึกของผูพูด  รวมทั้งเขาใจคําส่ัง
คําขอรอง  คําแนะนํา อธิบายที่พบ
ในส่ือจริง
2. เขาใจและตีความสื่อที่ไมใช
ความเรียง (Non-text Information) ใน
รูปแบบตาง ๆ โดยถายโอนเปน
ขอความที่ใชถอยคําของตนเอง
3. เขาใจ  ตีความและแสดงความ
คิดเห็น  ขอความ  ขอมูลและขาวสาร
จากสื่อส่ิงพิมพ ในชีวิตประจําวัน
4. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น
แสดงความตองการของตน  การเสนอ
ความชวยเหลือและบริการแกผูอื่น
และวางแผนในการเรียนโดยใชส่ือ
เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
5.   นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเองหรือ
เหตุการณตาง ๆ

1. ตีความสิ่งที่อานได
2.  จับใจความสําคัญได
3.  เรียงลําดับเหตุการณ
จากขอความที่อานได

1. Context  Clue   
2. Main  Idea
3. Sequence
4.   Sign &  Notice
5.   Advertisement
5. Weather
       Forecast

1.3    ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC
        1.4     สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC

1.5    เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ตออาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
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1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ  อาจารยสุมาลี ทิมเจริญ  
ดานภาษาอังกฤษ  อาจารยอํานาจ  อ่ิมอําไพ  ดานวิธีสอน  และอาจารยจรรยาพร ยอดแกว
ดานวัดผล ใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช  วิธีสอน   
และดานวัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใน 6 ประเด็น คือ 1) จุดประสงค 
ปลายทาง   2)  จุดประสงคนําทาง   3)  เนื้อหา  4)  ส่ือการเรียนรู  5)  กิจกรรมการเรียนรู  และ   
6) การวัดและประเมินผล และตรวจใหคาคะแนนในแตละประเด็นของแผนการจัดการเรียนรูเปน  
+ 1 เมื่อนําคะแนนจากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC จากผูเชี่ยวชาญ  3  
ทานมาคํานวณเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 แสดงวาแผนการจัด     
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถ
นําไปทดลองใชเปนเครื่องมือในการทดลองได

1.7  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ  ดังตารางที่  7

ตารางที่  7   การปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC

รายการ ขอความเดิม ปรับปรุงแกไข

แผนการจัด
การเรียนรูที่  1
Context Clue

จุดประสงคปลายทาง
1. ตีความสิ่งที่อานได
2. ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
3.   อานออกเสียงประโยคไดถูกตอง
4.   ตีความสิ่งที่อานได
เนื้อหา
- การเดาความหมายจากการใหคํา

นิยาม
- การเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา
- การเดาจากการยกตัวอยาง
- การเดาจากการแสดงความขัดแยง
- การเดาจากขอความที่เปนเหตุผล

1. ตีความสิ่งที่อานได

3.  อานออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง

- การเดาความหมายจากการบอก
ความหมายโดยตรง

- การเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา
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ตารางที่  8 (ตอ)
รายการ ขอความเดิม ปรับปรุงแกไข

แผนการจัด
การเรียนรูที่  2
Main Idea

จุดประสงคปลายทาง
1. จับใจความสําคัญได
2. ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
3. จับใจความสําคัญได
4. ตอบคําถามตามเหตุและผลได

1.  จับใจความสําคัญได

3.   ระบุประโยคที่เปนใจความหลักได
4.   บอกรายละเอียดของใจความหลักได

แผนการจัด
การเรียนรูที่  3
Sequence

จุดประสงคปลายทาง
1. เรียงลําดับเหตุการณจากขอความที่

อานได
2. ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
2.    อานออกเสียงคําศัพทได
3.   บอกลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได
4.    เรียงลําดับเหตุการณได
5. ตอบคําถามตามเหตุและผลได

1.   เรียงลําดับเหตุการณจากขอความที่
      อานได

2.  บอกลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได
3.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

แผนการจัด
การเรียนรูที่  4
Sign & Notice

จุดประสงคปลายทาง
1.  ตีความสิ่งที่อานได
2.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
4.  ตีความจากปายประกาศได

1.  ตีความสิ่งที่อานได

4.  ปฏิบัติขอความตามปายประกาศได

แผนการจัด
การเรียนรูที่ 5
Advertisement

จุดประสงคปลายทาง
1.  ตีความสิ่งที่อานได
2.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได

1.  ตีความสิ่งที่อานได

แผนการจัด
การเรียนรูที่  6
Weather
Forecast

จุดประสงคนําทาง
2.  บอกชนิดของโฆษณาได
จุดประสงคปลายทาง
1.  ตีความสิ่งที่อานได
2.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได

2.  บอกประเภทของโฆษณาได

1.  ตีความสิ่งที่อานได
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1.8 สุมแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ไปทดลอง
สอนกับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนวัดกงลาด  จํานวน  2  แผน  ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 
1  Context Clue  และแผนการจัดการเรียนรูที่  4  Sign & Notice

ผลปรากฏวาในแผนการเรียนรูที่ 1 Context Clue ปรากฏวาเนื้อหาใน       
ใบความรูมากเกินไป นักเรียนไมสามารถเรียนรูไดใน  3  ชั่วโมง  จึงตองตัดเนื้อหาบางสวนออกไป  
สวนแผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง Sign & Notice  นักเรียนสามารถทําความเขาใจกับใบความรู
และสามารถทําใบงานและแบบทดสอบได

ในการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผนมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนโดย
ครู  นักเรียนเปนกลุม และรายบุคคลทุกแผน  แตละแผนครูนําผลการพัฒนามาปรับปรุงแกไข   
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม   ศึกษาระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมใน
ดานความรวมมือของสมาชิก  ความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนําผลที่ไดจากการ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของกลุมทดลองมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นตลอดเวลา /  มากกวา  3  คร้ัง คาคะแนน  3
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง / 2 – 3  คร้ัง คาคะแนน  2
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น  1  คร้ัง คาคะแนน  1
เกณฑและวิธีการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมนักเรียนจะตองรับรูและเขาใจ   

ตรงกับครูโดย
ไดคะแนน  3  หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับมาก

    ไดคะแนน  2   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ไดคะแนน  1   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับนอย

ตารางที่  8  เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม
2.50  - 3.00
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ปฏิบัติในระดับมาก
ปฏิบัติในระดับปานกลาง
ปฏิบัติในระดับนอย
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1.9   นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค   CIRC ไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย   ดังรายละเอียดแผนภูมิที่   4

ข้ันที่  1

ข้ันที่  2

ข้ันที่  3

ข้ันที่  4

ข้ันที่  5

ข้ันที่  6

ข้ันที่  7

แผนภูมิที่  4  ข้ันตอนการทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชวงชั้นที่  3  (ม.1)

ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไข

เสนอแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ   3  ทาน  ตรวจสอบเพื่อนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู  ไดเทากับ  1.00

สุมแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   โรงเรียนวัดกงลาด

นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยกับกลุมทดลอง

      วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
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2.   การสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  มีข้ันตอน  ดังนี้
2.1  ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2544 กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่  3  มาตรฐานชวงชั้นที่  3  ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
สาระการเรียนรูรายป  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 คําอธิบายรายวิชา  ผังมโนทัศน และหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

2.2   วิเคราะหเนื้อหาการอานเชิงวิเคราะหภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู

2.3   ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
2.4   ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
2.5   เสนอแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารตออาจารย

ผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ตารางที่  9   การปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

รายการ ขอความเดิม ปรับปรุงแกไข

แผนการจัด
การเรียนรูที่
1  Context
Clue

จุดประสงคปลายทาง
1. ตีความสิ่งที่อานได
2.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
3.   อานออกเสียงประโยคไดถูกตอง
4.   ตีความสิ่งที่อานได
เนื้อหา
- การเดาความหมายจากการใหคํา

นิยาม
- การเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา
- การเดาจากการยกตัวอยาง
- การเดาจากการแสดงความขัดแยง
- การเดาจากขอความที่เปนเหตุผล
- การเดาจากการวิเคราะหสวนขยาย

1. ตีความสิ่งที่อานได

3.  อานออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง

- การเดาความหมายจากการบอก
ความหมายโดยตรง

-     การเดาความหมายจากการกลาว
      ซ้ํา
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ตารางที่  9 (ตอ)
รายการ ขอความเดิม ปรับปรุงแกไข

แผนการจัด
การเรียนรูที่  2
Main Idea

จุดประสงคปลายทาง
1. จับใจความสําคัญได
2.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
3.    จับใจความสําคัญได
4.    ตอบคําถามตามเหตุและผลได

1.  จับใจความสําคัญได

3.  ระบุประโยคที่เปนใจความหลักได
4.  บอกรายละเอียดของใจความหลักได

แผนการจัด
การเรียนรูที่  3
Sequence

จุดประสงคปลายทาง
1. เรียงลําดับเหตุการณจากขอความ

ที่อานได
2. ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
2.   อานออกเสียงคําศัพทได
3.   บอกลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได
4.   เรียงลําดับเหตุการณได
5.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

1.  เรียงลําดับเหตุการณจากขอความที่
     อานได

2.  บอกลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได
3.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได

แผนการจัด
การเรียนรูที่  4
Sign & Notice

จุดประสงคปลายทาง
1.  ตีความสิ่งที่อานได
2.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
4.  ตีความจากปายประกาศได

1.  ตีความสิ่งที่อานได

4.  ปฏิบัติขอความตามปายประกาศได

แผนการจัด
การเรียนรูที่ 5
Advertisement

จุดประสงคปลายทาง
1.  ตีความสิ่งที่อานได
2.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได
จุดประสงคนําทาง
2.  บอกชนิดของโฆษณาได

1.  ตีความสิ่งที่อานได

2.  บอกประเภทของโฆษณาได

แผนการจัดการ
เรียนรูที่  6
Weather
Forecast

จุดประสงคปลายทาง
1.  ตีความสิ่งที่อานได
2.  ตอบคําถามตามเหตุและผลได

1.  ตีความสิ่งที่อานได
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2.6   นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารใหผูเชี่ยวชาญ  3
ทาน ใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช   วิธีสอนและ
ดานวัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใน 6 ประเด็น คือ  1) จุดประสงคปลายทาง  
2)  จุดประสงคนําทาง  3)  เนื้อหา  4)  ส่ือการเรียนรู  5)  กิจกรรมการเรียนรู  และ6)  การวัดและ
ประเมินผล  และตรวจใหคาคะแนนในแตละประเด็นของแผนการจัดการเรียนรูเปน  + 1  เมื่อนํา
คะแนนจากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารจากผูเชี่ยวชาญ 3 
ทาน  มาคํานวณเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  มีคาเทากับ  1.00 แสดงวาแผนการจัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถ
นําไปทดลองใชเปนเครื่องมือในการทดลองได

2.7   นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย  ดังรายละเอียดแผนภูมิที่   5
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ข้ันที่  1

ข้ันที่  2

ข้ันที่  3

ข้ันที่  4

ข้ันที่  5

ข้ันที่  6

ข้ันที่  7

แผนภูมิที่    5   ข้ันตอนการทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชวงชั้นที่  3  (ม.1)

ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไข

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบเพื่อนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู ไดเทากับ 1.00

นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัยกับกลุมควบคุม

วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
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3. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเพื่อ
ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนฉบับเดียวกัน  เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก  30  ขอ   กําหนดการใหคาคะแนน  คือ  ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได  0   คะแนน     
รวมทั้งสิ้น  30  ขอ  30  คะแนน  มีข้ันตอนดังนี้

3.1   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

3.2   ศึกษาทฤษฎี  หลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย
3.3 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูพื้นฐานชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1   โดยพิจารณาจากความสําคัญของผลการเรียนรูที่คาดหวัง       สาระการเรียนรู
พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่   1  ใหครอบคลุมเนื้อหา

ตารางที่   10   วิเคราะหขอสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คว
าม
รู  ค

วาม
จํา

คว
าม
เขา

ใจ

กา
รน
ําไป

ใช

กา
รวิเ
คร
าะ
ห

กา
รส
ังเค

ราะ
ห

รม

Context  Clue เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรียง(Non-text 
Information)ในรูปแบบตาง ๆ โดยถายโอนเปน
ขอความที่ใชถอยคําของตนเอง

5 5

Main  Idea นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณของ
ตนเองหรือ เหตุการณตาง ๆ

5 5

Sequence นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณของ
ตนเองหรือ เหตุการณตาง ๆ

5 5

Sign &  Notice เขาใจภาษาทาทาง    น้ําเสียง  ความรูสึกของผูพูด
รวมทั้งเขาใจคําส่ัง  คําขอรอง  คําแนะนํา อธิบาย
ที่พบในสื่อจริง

2 3 5

Advertisement เขาใจ  ตีความและแสดงความคิดเห็น  ขอความ
ขอมูลและขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพ ในชีวิตประจําวัน

1 4 5

W e a t h e r
Forecast

เขาใจ  ตีความและแสดงความคิดเห็น  ขอความ
ขอมูลและขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพ ในชีวิตประจําวัน

1 4

รวม 4 26 30
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3.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
โดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  จํานวน  30  ขอ  ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายของคะแนน  ดังตารางที่  11

ตารางที่  11  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
                   ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

ชวงคะแนน ระดับความสามารถ
24.00 – 30.00
21.00 – 23.00
18.00 – 20.99
15.00 – 17.99
0.00 – 14.99

ดีมาก
ดี

ปานกลาง
ผานเกณฑข้ันต่ํา
ต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา

ที่มา :  อรุณศรี  เหลืองธานี,  “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาโดยการเรียนแบบ
รวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2541) ,31.

3.5 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไข

3.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหและตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  ทาน  ใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) ภาษาที่ใชและดานวัดผลดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  
(Index  of  Item Objective Congruence :  IOC)  นําตารางวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญทั้ง  
3  ทานมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  
ข้ึนไป  เนื่องจากแบบทดสอบที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไปถือวาเปนแบบทดสอบที่มีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยไดซึ่งในการทดลองครั้งนี้        
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน คือ อาจารยสุมาลี  ทิมเจริญ อาจารยอํานาจ อ่ิมอําไพและอาจารยจรรยาพร 
ยอดแกว ไดประเมินคาดัชนีความสอดคลองลงในตารางประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ดังแสดงไวในภาคผนวก ข  ตารางที่  28  จากนั้นนําตารางประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
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จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแตละขอ คาเฉลี่ย
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะหมีคาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลอง (IOC)  เทากับ  1.00

3.7   นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ไปทดลองใชกับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนวัดกงลาด จํานวน 2  หองเรียน  ซึ่งเคยเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมาแลว

3.8    นําผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
มาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบดวยวิธีการ  ดังนี้ คือ

3.8.1    ตรวจสอบหาคาความยากงาย  (Difficulty)  โดยพิจารณาสัดสวน
ระหวางจํานวนผูตอบแบบทดสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  ซึ่งแบบทดสอบ    
วัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห   จํานวน  30  ขอเปนแบบทดสอบชนิด 
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มีคาความยากงายรายขออยูระหวาง 0.25 – 0.59 ซึ่งเปนขอสอบที่ดี
สามารถนําไปใชได

3.8.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยตรวจสอบวาแบบทดสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด      ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห   คาอํานาจจําแนกอยูระหวางตั้งแต  0.62 – 0.88 ซึ่งเปน      
ขอสอบที่ดีสามารถนําไปใชได

3.8.3 คาความเชื่อมั่น  (Reliability)   คือ   การตรวจสอบการวัดคา
ความเชื่อมั่นที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน     
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชแบบคูเดอร-ริชารดสัน  
(Kuder–Richardson)  จากสูตร  K.R. 20  (พวงรัตน ทวีรัตน   2540 : 123) ไดคาความเชื่อมั่น (rtt)  
0.77

การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห       มี
ข้ันตอนการสรางดังแผนภูมิที่   6
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ข้ันที่  1

ข้ันที่  2

ข้ันที่  3

ข้ันที่  4

ข้ันที่  5

ข้ันที่  6

ข้ันที่  7

ข้ันที่  8

แผนภูมิที่   6 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชวงชั้นที่  3  (ม.1)

ศึกษาทฤษฎี  หลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย

วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูพื้นฐานชั้น ม. 1

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

 และปรับปรุงแกไข

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  ใชดุลยพินิจ
 เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( IOC)

  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนวัดกงลาด
จํานวน  2  หองเรียน

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย  และ
คาอํานาจจําแนก  คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑจํานวน  30  ขอ นําไปหา

คาความเชื่อม่ัน  KR-20
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 3  ระดับ จํานวน 1  ฉบับ  มีจํานวน 15  ขอ  ซึ่งสอบถามใน  3  
ประเด็น  คือ  1) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  2) บรรยากาศการเรียนรู 3) ประโยชนที่ไดรับจาก
วิธีสอนทั้งสองวิธี ประเด็นละ   5   ขอ เปนคําถามเชิงนิมาน  (Positive)   การแปลความหมายของ
คําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน (Positive) กําหนดคาระดับความคิดเห็น 3  ระดับ  โดยแปล
ความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน   (Positive)  ดังตารางที่  12

ตารางที่  12  เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และ วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

คะแนน ระดับความคิดเห็น
3 เห็นดวยมาก
2 เห็นดวยปานกลาง
1 เห็นดวยนอย

จากตารางที่   12  เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็นสําหรับการให     
ความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยพัฒนาจากแนวคิด
ของ เบสท (Best 1981 : 182 , อางถึงใน   อภิญญา  สิงหสมบัติ  2545 : 74)  โดยมีคาระดับเฉลี่ย
ความคิดเห็นเชิงนิมาน (Positive)   ดังตารางที่  13

ตารางที่  13 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และ วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นเชิงนิมาน
2.50 – 3.00 เห็นดวยมาก
1.50 – 2.49 เห็นดวยปานกลาง
1.00 – 1.49 เห็นดวยนอย
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การสรางแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยไดดําเนินการตาม       
ข้ันตอน  ดังนี้

4.1  ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

4.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอตออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ พิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษาและปรับปรุงแกไขขอความ
ใหสอดคลองกับแบบสอบถาม

ตารางที่  14   การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ขอ ขอความเดิม ปรับปรุงแกไข
1 ครูใชส่ือการสอนทุกชั่วโมงและใชส่ืออยาง

หลากหลาย
ครูใชส่ือการเรียนรูที่นาสนใจทุกชั่วโมงและ
ใชส่ืออยางหลากหลาย

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนได
พัฒนาตนเองตามความสามารถของนักเรียน
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทางดาน
การอยูรวมกันในสังคม

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนได
ชวยเหลือกันและกัน  ปฏิบัติงานใหประสบผล
สําเร็จ

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูมักเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม โดย
ใหนักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนระดับปาน
กลาง และออน เนนการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
ขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลังปฏิบัติกิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู  ใหนักเรียนได
ปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม  กระตุนใหนักเรียน
เกงคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปานกลาง
และออน   การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมและหลังปฏิบัติกิจกรรม

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู สวนใหญครู
มักใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมเอง  โดยครู
จะคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
ถานักเรียนมีปญหา

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูใหนักเรียนเปน
ผูปฏิบัติกิจกรรมเอง  โดยครูจะคอยใหคําแนะนํา
และชวยเหลือถานักเรียนมีปญหา

11 ชวยใหนักเรียนมีทักษะทางสังคม ชวยใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
15 ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่

เรียนมากขึ้น
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4.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน
3   ทาน ใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และความถูกตอง
ของภาษาที่ใชดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยเทคนิค
CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  ดังแสดงไวใน
ภาคผนวก ข   ตารางที่ 29
 4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย       
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ถามใน 3 ประเด็น คือ
1) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  2)  บรรยากาศการเรียนรู  3)  ประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน
ทั้งสองวิธี  ประเด็นละ  5  ขอ     ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย    ดังรายละเอียดแผนภูมิที่  7

ข้ันที่  1

ข้ันที่ 2

ขั้นที่  3

ข้ันที่  4

ข้ันที่  5

แผนภูมิที่  7  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี

ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา

(Rating  Scale)  3  ระดับ  จํานวน  15  ขอ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษาและปรับปรุงแกไข

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  ทาน  ใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล

เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC)

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  จํานวน  15  ขอ

ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการทลองสอนทั้ง 2 กลุม  และไดแบงวิธีการดําเนินการทดลองออกเปน  2  

ข้ันตอน  ดังนี้
1.   ข้ันกอนการทดลอง  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมตามขั้นตอน  ดังนี้

1.1  ข้ันเตรียมการทดลองสอน  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมของนักเรียน
โดยทําความเขาใจ  สรางความคุนเคย  และสรางขอตกลงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค CIRC

1.2  ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (Pretest)

2. ข้ันทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1   โดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว  ไปทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม  ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังนี้

2.1   ระยะเวลาในการทดลอง  ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม  2548  ถึง 10  กุมภาพันธ 
2548

2.2 เวลาที่ใชในการทดลอง   ผูวิจัยทําการทดลองสอน  6   สัปดาห สัปดาหละ
3  วัน วันละ 2 ชั่วโมง โดยการทดลองในวันจันทร  อังคาร และพุธของทุกสัปดาห และในการ
ทดลองสอนนี้ผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยมีการกําหนด
ชวงเวลาสอนทั้งเชาและบายเพื่อปองกันตัวแปรแทรกซอน  ดังตารางที่  15

 ตารางที่  15 ตารางสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

                           เวลา
วัน 8.45 – 9.45 9.45 –10-45 10-45-11.45 12.45 – 13.45

จันทร
ม. 1/1

กลุมควบคุม
ม. 1/2

กลุมทดลอง

อังคาร
ม. 1/1

กลุมควบคุม

พุธ ม. 1/2
กลุมทดลอง

ม. 1/1
กลุมควบคุม

พฤหัสบดี
ม. 1/2

กลุมทดลอง
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2.3  เนื้อหาที่ทดลองสอน คือ  Context clue, Main idea, Sequence, Sign & 
Notice, Advertisement และ Weather Forecast
 2.4   ดําเนินการทดลองสอน  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม

กลุมทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการสอน  ดังนี้
1.  ข้ันเตรียม  ผูวิจัยเตรียมนักเรียนกลุมทดลอง เร่ิมจากปฐมนิเทศนักเรียนกอนที่จะ

ทดลองสอน ใชเวลา  1  คาบ  ในเรื่องตอไปนี้
1.1 แนะนําวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิค CIRC  ฝกทักษะและวิธีการ

ทํางานกลุม  สรางแรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู   ทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน 
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC โดยเนนถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ  วิธีการวัดผลประเมินผล  
การคิดคะแนนกลุม
                         1.2   หาคะแนนฐาน (Base Scores) โดยใชคะแนน Pretest  เปนคะแนนฐาน
ของนักเรียนแตละคนในครั้งแรก และแจงใหนักเรียนทราบ    ชี้แจงใหทราบถึงการคิดคะแนนความ
กาวหนาจากคะแนนฐานแตละครั้ง  การคิดคะแนนกลุมยอย  การทดสอบยอย และรางวัลของกลุม
            1.3   จัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถ เกง ปานกลาง  ออน ในอัตรา 1:2 :1

1.4   แจงคะแนนฐานของแตละคน
1.5    แจงจุดประสงคการเรียนรู

2.  ข้ันสอน  ประกอบดวย
2.1    ทบทวนความรูเดิม  คําศัพท  โครงสรางประโยคที่เรียนไปแลว
2.2    ครูอธิบายโครงสรางของประโยคในบทอาน  สอนคําศัพทใหม  สอนอาน
2.4   จับคูกันอาน ผลัดกันอาน ผลัดกันฟง  แกไขการอานของเพื่อน  ชวยกันสรุป
2.5   ตรวจสอบความเขาใจ โดยการจับคูตอบคําถาม

3.   ข้ันกิจกรรมกลุม  ประกอบดวย
3.1   จัดกลุมใหรวมมือกัน    แจกชุดกิจกรรม  ปฏิบัติตามใบงาน  ใบกิจกรรม
3.2   นักเรียนรวมกันอานบทอาน      ปฏิบัติกิจกรรม       ตอบคําถามที่กําหนด

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ใหทุกคนไดเรียนรูและเขาใจตรงกัน
     3.3  รวมกันคิด พิจารณา ตีความ เรียงลําดับเหตุการณ ข้ันตอน บอก            

แนวความคิด  และจับใจความสําคัญ
3.4   ตรวจผลการปฏิบัติงานของเพื่อน
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4.   ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล
4.1   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทอาน
4.2   นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบโดยลําพัง  ไมมีการชวยเหลือกัน
4.3   ตรวจใหคะแนน  บันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม
4.4   ชวยกันรวมคะแนนแตละกลุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม
4.5   แจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม
4.6   มอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด
4.7  เสนอปญหา  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานกลุม

ดังแสดงไวในแผนภูมิที่  8

ข้ันที่  1

ข้ันที่ 2

ข้ันที่  3

ข้ันที่  4

แผนภูมิที่  8  ข้ันตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC

ข้ันสอน
สอนคําศัพทใหม   รูปแบบของภาษา  บทอาน

ข้ันกิจกรรมกลุม
รวมกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมโดยใหนักเรียนแตละกลุม

ไดฝกทํากิจกรรมเปนกลุม

ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล
การทดสอบรายบุคคลเพื่อนําคะแนนมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม

และมอบรางวัลแกกลุมเกงมากและยอดเยี่ยม

ข้ันเตรียม
แนะนํา  ทบทวน  การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC

แจงคะแนนฐาน , แจงจุดประสงคการเรียนรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

กลุมควบคุม  ใชวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร     ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการสอน ดังนี้
1.   ข้ันกอนการอาน  (Pre-Reading)    ประกอบดวย

1.1  นําเขาสูบทเรียน
1.2   สอนศัพทใหม  และ  โครงสรางประโยค

2    ข้ันระหวางการอาน   (While  Reading)  ประกอบดวย
2.1  นักเรียนอานเรื่องจากบทอาน
2.2  นักเรียนตอบคําถาม
2.3  นักเรียนทําแบบฝกหัด

3.   ข้ันหลังการอาน  (Post-Reading)  ประกอบดวย
3.1   ทดสอบความเขาใจ
3.2   ประเมินผลการทํากิจกรรม

ดังแสดงไวในแผนภูมิที่  9

ข้ันที่  1

ข้ันที่ 2

ขั้นที่  3

แผนภูมิที่  9  ข้ันตอนการสอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ข้ันระหวางการอาน    (While  Reading)

ข้ันหลังการอาน (Post-Reading)

ข้ันกอนการอาน (Pre-Reading)
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การวิเคราะหขอมูล
            การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Window (Statistical Package for Social Sciences for Window)  สถิติที่ใชประกอบดวย

1. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ใชสถิติ  ดังนี้

                    1.1 การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน 
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของคําถามแตละขอคํานวณจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540  :  129)

p =
N
R

เมื่อ  p แทน คาความยากของขอคําถามแตละขอ
R แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

                    1.2   การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของคําถามแตละขอคํานวณจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540  :  130)

r =
2
N

RR eu −

เมื่อ  r  แทน คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru แทน จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re แทน จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด

                    1.3   การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหใชวิธีการของ คูเดอร     ริชารดสัน   (Kuder  - Richardson)  จากสูตร
K.R. 20 คํานวณจากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540  :  123)

                                     rtt =
1−n

n

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

− ∑ 21
tS
pq
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                 เมื่อ      rtt แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ
p แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  =  1 - p

                                     2
tS      แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

2.    การแปลคาผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

2.1  หาคาเฉลี่ย (Mean)  คํานวณจากสูตร

                  X     =     
N

X∑

                 เมื่อ       X แทน คาคะแนนเฉลี่ย
                                     ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

2.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2540
:143)

S.D.  = ( )
( )1

22

−

−∑ ∑
nn

XXn

                 เมื่อ        S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                                     ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
                                      n    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

3.   การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  วิเคราะหผลโดยการวิเคราะห   
ความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม  โดยการทดสอบ  t-test  แบบ Independent  โดยคํานวณจากสูตร
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2540  :  162)
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t =

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−

          เมื่อ  t  แทน ความแตกตางของคาเฉลี่ย
                       1X      แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
                       2X      แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
                        S1

2      แทน  จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมที่สอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
                        S2

2     แทน  จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
                        n1      แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยางที่สอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
                        n2   แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยางที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

              4.  การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียน
และหลังเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชการทดสอบ  t-test  แบบ dependent  โดย
คํานวณจากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540  :  165)

t =
( )22

1−
−∑ ∑

∑

n
DDn

D

     เมื่อ          D     แทน     ผลตางในคะแนนแตละคู
                                              n     แทน     จํานวนคู

              5.   การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอวิธีสอนแบบ        
รวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  โดยใชแบบสอบถามแบบ Rating scale 
3  ระดับ  แปลผลโดยใชคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้ งนี้ เปนการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ              
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRCและ
วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียน
วัดกงลาด เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  64 คน แบงเปนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC จํานวน 32 คนและกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร จํานวน 32 
คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัยตามลําดับ ดังนี้

1.  การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการ    
ส่ือสาร

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร โดยการวิจัยครั้งนี้เสนอการวิเคราะหขอมูลดังนี้

ตอนที่  1  ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และ
วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัย ขอที่  1  ความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC  และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร แตกตางกันหรือไม  ดังรายละเอียดในตารางที่  16
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ตารางที่   16  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  CIRC   และนักเรียนกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

กลุม
จํานวน
นักเรียน คะแนนเต็ม X S.D. t-test sig.

กลุมทดลอง 32 30 9.47 2.46
กลุมควบคุม 32 30 9.16 2.80

0.48 0.64

จากตารางที่ 16 พบวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC  ( X  = 9.47  , 
S.D. = 2.46) และความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร ( X  =  9.16 , S.D. = 2.80 )  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เปนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบ    
รวมมือกันเทคนิค CIRC และกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารกอนเรียนมีความ
สามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหไมแตกตางกัน

ตารางที่  17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC  และกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการ
สื่อสาร

กอนเรียน หลังเรียน
กลุม จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม X S.D. X S.D.

t-test sig.

กลุมทดลอง 32 30 9.47 2.46 18.72 4.52 18.50 0.00
กลุมควบคุม 32 30 9.16 2.80 15.16 4.30 10.95 0.00

จากตารางที่ 17 พบวา ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC แตกตางกัน       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห       
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หลังเรียน ( X  = 18.72  , S.D. = 4.52 ) สูงกวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ          
เชิงวิเคราะหกอนเรียน  ( X  = 9.47  , S.D. =  2.46 )  สวนกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อ
การสื่อสารพบวา ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01   โดยความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหหลังเรียน ( X  = 15.16  , 
S.D. = 4.30) สูงกวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียน ( X  = 9.16 ,  
S.D. = 2.80)

ตารางที่  18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  CIRC  และนักเรียนกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอน
จํานวน
นักเรียน

คะแนนเต็ม X S.D. t-test sig.
กลุมทดลอง 32 30 18.72 4.52
กลุมควบคุม 32 30 15.16 4.30

3.23 0.002

จากตารางที่ 18  พบวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค   CIRC    ( X  = 18.72  , S.D. = 4.52 )  
และความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของกลุมควบคุม  ที่สอนดวยวิธีสอนอาน
เพื่อการสื่อสาร  ( X  = 15.16  , S.D. = 4.30 )   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1  ที่กําหนดไววาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะหหลังเรียนของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และ กลุม
ควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารมีความแตกตางกันโดยความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหหลังเรียนของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค    
CIRC     สูงกวาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมควบคุมที่
สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
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ตารางที่  19 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC โดยครู

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 6 เฉลี่ยทุกแผนขอ
พฤติกรรมการทํางานกลุม

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. ระดับ
ลําดั
บที่

1 ความรวมมือของสมาชิก 1.75 0.46 2.13 0.35 2.5 0.53 2.75 0.46 2.88 0.35 3.00 0.00 2.50 0.48 มาก 1
2 ความรับผิดชอบ 1.50 0.53 1.75 0.46 2.25 0.46 2.38 0.52 2.50 0.53 2.5 0.53 2.15 0.42 ปานกลาง 3
3 การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 1.62 0.52 2.13 0.35 2.38 0.52 2.75 0.46 2.75 0.46 2.75 0.46 2.40 0.45 ปานกลาง 2

เฉลี่ยทุกพฤติกรรม 1.62 0.13 2.00 0.22 2.38 0.26 2.63 0.21 2.71 0.19 2.75 0.25 2.35 0.45 ปานกลาง
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จากตารางที่ 19 พบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 2.35,  S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมอยูในระดับมาก  
เรียงตามลําดับดังนี้   ความรวมมือของสมาชิก ( X  = 2.50,  S.D. = 0.48)  การชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ( X  = 2.40,  S.D. = 0.45)  อยูในระดับปานกลาง คือ ความรับผิดชอบ ( X  = 2.15,  
S.D. = 0.42) เปนลําดับสุดทาย

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู    
พบวา  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับคือ  แผนการจัด
การเรียนรูที่  6  Weather  Forecast   ( X  = 2.75,  S.D. = 0.25) แผนการจัดการเรียนรูที่  5  
Advertisement   ( X  = 2.71,  S.D. = 0.19)  แผนการจัดการเรียนรูที่  4   Sign & Notice    
( X  = 2.63,  S.D. = 0.21)  อยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับดังนี้  แผนการจัดการเรียนรูที่  
3 Sequence ( X  2.38,  S.D. = 0.26) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2   Main Idea ( X  =  2.00,  
S.D. = 0.22)  และ อยูในระดับนอยคือ แผนการจัดการเรียนรูที่  1  Context  Clue ( X  1.62,  
S.D. = 0.13)   
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ตารางที่  20   ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC  โดยกลุม

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 6 เฉลี่ยทุกแผน
ขอ พฤติกรรมการทํางานกลุม

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. ระดับ
ลําดั
บที่

1 กลุมของเรามีการตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สมาชิกทุกคนในกลุม 2.25 0.89 2.75 0.46 2.63 0.52 2.88 0.35 3.00 0.00 3.00 0.00 2.75 0.29 มาก 3

2 กลุมของเรามีการอธิบายแสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน

2.00 0.53 2.38 0.51 2.50 0.53 2.63 0.52 2.75 0.46 2.63 0.52 2.48 0.27 ปานกลาง 6

3 กลุมของเรามีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 2.50 0.53 2.88 0.35 2.88 0.35 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2.88 0.19 มาก 1
4 กลุมของเรามีการสรุปขอความ คําพูดของสมาชิก

เพื่อใหแนใจและเขาใจตรงกัน
1.75 0.71 2.13 0.35 2.38 0.52 2.50 0.53 2.38 0.52 2.75 0.46 2.32 0.34 ปานกลาง 10

5 กลุมของเราทํางานตามกระบวนการกลุม 2.63 0.52 2.50 0.53 2.63 0.52 2.75 0.46 2.63 0.52 2.88 0.35 2.67 0.13 มาก 4
6 กลุมของเราดําเนินงานตามเปาหมายของกลุม 2.75 0.46 2.63 0.52 2.75 0.46 2.88 0.35 2.75 0.46 3.00 0.00 2.79 0.13 มาก 2
7 กลุมของเรามีการชวยสมาชิกกลุมในการเรียนรูหรือ

ฝกปฏิบัติ
2.25 0.46 2.38 0526 2.63 0.52 2.38 0.52 2.50 0.53 2.63 0.52 2.46 0.15 ปานกลาง 7

8 สมาชิกในกลุมที่ประสบปญหาในการทําความเขาใจ
หรือฝกปฏิบัติ จะไดรับการชวยเหลือแนะนําเสมอ 2.00 0.53 2.13 0.35 2.38 0.52 2.50 0.53 2.75 0.46 2.88 0.35 2.44 0.34 ปานกลาง 8

9 สมาชิกในกลุมรวมมือสรุปประเด็นและสาระสําคัญ 2.13 0.35 2.25 0.46 2.50 0.53 2.63 0.52 2.50 0.53 2.63 0.52 2.44 0.21 ปานกลาง 8
10 ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกใน

กลุม 2.38 0.52 2.38 0.51 2.63 0.52 2.75 0.46 2.88 0.36 2.75 0.46 2.63 0.21 มาก 5

เฉลี่ยทุกพฤติกรรม 2.26 0.31 2.44 0.25 2.59 0.16 2.69 0.20 2.71 0.21 2.81 0.16 2.59 0.81 มาก
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ตารางที่ 20 พบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวย     
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC   อยูในระดับมาก  ( X  = 2.59, S.D. = 0.81 ) เมื่อพิจารณา
เปนรายพฤติกรรมอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับดังนี้  กลุมของเรามีการรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิก  ( X  = 2.88, S.D. = 0.19 ) กลุมของเราดําเนินงานตามเปาหมายของกลุม  ( X  = 2.79, 
S.D. = 0.13 ) กลุมของเรามีการตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนในกลุม            
( X  = 2.75, S.D. = 0.29 ) กลุมของเราทํางานตามกระบวนการกลุม  ( X  = 2.67, S.D. = 0.13 )       
ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกในกลุม  ( X  = 2.63, S.D. = 0.21 )  อยูในระดับ
ปานกลาง   เรียงลําดับดังนี้ กลุมของเรามีการอธิบายแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน  ( X  =
2.48, S.D. = 0.27 )   กลุมของเรามีการชวยสมาชิกกลุมในการเรียนรูหรือฝกปฏิบัติ  ( X  = 2.46, 
S.D. = 0.15 ) สมาชิกในกลุมที่ประสบปญหาในการทําความเขาใจหรือฝกปฏิบัติจะไดรับการ  
ชวยเหลือแนะนําเสมอ  ( X  = 2.44, S.D. = 0.34 ) สมาชิกในกลุมรวมมือสรุปประเด็นและสาระ
สําคัญ  ( X  = 2.44, S.D. = 0.21 )  และกลุมของเรามีการสรุปขอความ คําพูดของสมาชิกเพื่อให
แนใจและเขาใจตรงกัน   ( X  = 2.32, S.D. = 0.34 ) เปนลําดับสุดทาย

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู  พบวา  
อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับคือ  แผนการจัดการเรียนรูที่  6  Weather  Forecast  ( X  =
2.81, S.D. = 0.16 )     แผนการจัดการเรียนรูที่   5   Advertisement   ( X  = 2.71,  S.D. = 0.21)  
แผนการจัดการเรียนรูที่  4  Sign & Notice  ( X  = 2.69,  S.D. = 0.20) แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
Sequence ( X  2.59,  S.D. = 0.16)  อยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับดังนี้  แผนการจัด    
การเรียนรูที่  2  Main Idea ( X  =  2.44,  S.D. = 0.25)  และแผนการจัดการเรียนรูที่  1  Context
Clue ( X  2.26,  S.D. = 0.31)   เปนลําดับสุดทาย
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ตารางที่  21   ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC
โดยนักเรียนรายบุคคล

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 6 เฉลี่ยทุกแผน
ขอ
ที่ พฤติกรรมการทํางานกลุม x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. ระดับ ลําดับ

ที่

1 ทานมีสวนรวมในการเรียนรูภายในกลุม 2.13 0.66 2.38 0.49 2.53 0.51 2.66 0.48 2.84 0.37 3.00 0.00 2.59 0.31 มาก 5
2 ทานทําใหเพื่อนสมาชิกในกลุมของทานมีความสบายใจ

และมีความรูสึกที่ดีในการทํางานกลุม 2.25 0.51 2.50 0.51 2.53 0.51 2.84 0.37 2.75 0.44 2.93 0.40 2.63 0.30 มาก 2

3 ทานสนับสนุนใหสมาชิกกลาพูด  กลาแสดงออกตามที่
เขาคิด 2.00 0.67 2.34 0.48 2.56 0.50 2.59 0.49 2.60 0.50 2.47 0.51 2.43 0.23 ปาน

กลาง
8

4 ทานตั้งใจฟงคนอื่นพูด 2.38 0.49 2.59 0.50 2.69 0.47 2.69 0.47 2.81 0.40 2.78 0.42 2.66 0.16 มาก 1
5 ทานแสดงออกถึงความตั้งใจฟงโดยการพยักหนาแสดง

ความสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก 2.22 0.42 2.53 0.44 2.72 0.46 2.63 0.49 2.84 0.37 2.78 0.42 2.62 0.23 มาก 3

6 ทานแสดงความชื่นชมความคิดเห็นของสมาชิกกลุม 2.09 0.50 2.19 0.40 2.47 0.51 2.47 0.51 2.50 0.51 2.66 0.48 2.39 0.21 ปาน
กลาง

10

7 ทานถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่เรียนรูรวมกัน 2.03 0.40 2.47 0.51 2.66 0.48 2.69 0.49 2.44 0.48 2.88 0.34 2.53 0.29 มาก 6
8 ทานฟงและพยายามตอบคําถามของสมาชิก 2.25 0.44 2.25 0.44 2.66 0.48 2.59 0.50 2.60 0.50 2.81 0.40 2.53 0.23 มาก 6
9 ทานใหความสนใจ  เอาใจใสตอการเรียนรูรวมกันของ

เพื่อนสมาชิก 2.03 0.69 2.56 0.50 2.63 0.49 2.81 0.40 2.88 0.34 2.78 0.42 2.62 0.31 มาก 3

10 ทานไดใหสมาชิกกลุมทุกคนไดแสดงออกอยาง
เสมอภาคกัน 2.00 0.72 2.19 0.40 2.53 0.51 2.56 0.50 2.63 0.49 2.60 0.50 2.41 0.26

ปาน
กลาง

9

เฉลี่ยทุกพฤติกรรม 2.15 0.12 2.40 0.15 2.59 0.09 2.64 0.12 2.68 0.17 2.18 0.15 2.54 0.23 มาก
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จากตารางที่ 22 พบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC อยูในระดับมาก ( X  = 2.54, S.D. = 0.23 ) เมื่อพิจารณา
เปนรายพฤติกรรมพบวาพฤติกรรมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้   ทานตั้งใจฟงคนอื่นพูด    
( X  = 2.66, S.D. = 0.16 ) ทานทําใหเพื่อนสมาชิกในกลุมของทานมีความสบายใจและมีความ  
รูสึกที่ดีในการทํางานกลุม   ( X  = 2.63, S.D. = 0.30 ) ทานแสดงออกถึงความตั้งใจฟงโดยการ
พยักหนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก  ( X  = 2.62, S.D. = 0.23 ) ทานใหความ
สนใจ  เอาใจใสตอการเรียนรูรวมกันของเพื่อนสมาชิก  ( X  = 2.62, S.D. = 0.31 ) ทานมีสวนรวม
ในการเรียนรูภายในกลุม  ( X  = 2.59, S.D. = 0.31) ทานถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่เรียนรู
รวมกัน  ( X  = 2.53, S.D. = 0.29 ) ทานฟงและพยายามตอบคําถามของสมาชิก  ( X  = 2.53, 
S.D. = 0.23 )  อยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับดังนี้   ทานสนับสนุนใหสมาชิกกลาพูด  กลา
แสดงออกตามที่เขาคิด  ( X  = 2.43, S.D. = 0.23 ) ทานไดใหสมาชิกกลุมทุกคนไดแสดงออก
อยางเสมอภาคกัน ( X  = 2.41, S.D. = 0.26) ทานแสดงความชื่นชมความคิดเห็นของสมาชิก
กลุม   ( X  = 2.39, S.D. = 0.21)  เปนลําดับสุดทาย

นอกจากนั้นผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนทุกกลุม ซึ่งแบงออกเปน 8 กลุม ๆ ละ 
4  คน ในขณะสอนพบวาในแผนการจัดการเรียนรูชวงแรก ๆ เด็กเกงปฏิบัติกิจกรรมโดยมีเด็ก 
ปานกลางคอยชวยเหลือ สวนเด็กออนยังคงนั่งดูบางเลนบาง ครูตองคอยติดตามดูแลแนะนําให
นักเรียนรวมมือกัน รับผิดชอบรวมกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เมื่อครูไปที่กลุมใดกลุมนั้นก็จะ
กระตือรือรนขึ้น เมื่อครูผานไปนักเรียนก็เปนเหมือนเดิมคือเด็กเกงปฏิบัติกิจกรรมโดยมีเด็ก    
ปานกลางคอยชวยเหลือ สวนเด็กออนยังคงนั่งดูบางเลนบางงานกลุมที่ออกมาเปนผลงานเด็กเกง
และเด็กปานกลาง และหลังจากการทดสอบยอย คะแนนของสมาชิกแตละคนในกลุมไมเทากัน  
เด็กเกงไดคะแนนมากแตเด็กออนไดคะแนนนอย  เมื่อนํามาคิดคะแนนกลุม ผลปรากฎวาคะแนน
กลุมไดนอย  เมื่อเทียบกับคะแนนฐานจึงไมไดรางวัลเพราะไมมีคะแนนพัฒนา  ในแผนการจัด
การเรียนรูชวงกลาง เด็กเกงเริ่มสนใจที่จะอธิบายใหเพื่อนฟงบาง มีการสอนอานและสนใจเด็ก
ออนมากขึ้นสวนเด็กออนก็สนใจขึ้นเพราะมีเด็กเกงและเด็กปานกลางคอยดูแลเอาใจใสชวยเหลือ 
ครูเดินตามกลุมแตละกลุมคอยดูแลวากลาวตักเตือนบางเรื่องการไมสนใจเรียนของเด็กออน  เมื่อ
ผลการทดสอบยอยออกมาคะแนนผลปรากฎวาคะแนนกลุมไดนอยเหมือนเดิม แตมี  2  กลุม  คือ
กลุมที่  4 และกลุมที่ 8  ไดคะแนนพัฒนาเปนกลุมเกง  แตยังไมไดรับรางวัล    เนื่องจากครูจะให
รางวัลเฉพาะกลุมเกงมากและกลุมยอดเยี่ยม  ในแผนการจัดการเรียนรูตอนทาย  เด็กเกง
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นสนใจเด็กออน มีการบังคับใหทํางาน บังคับใหฟง  ใหตั้งใจทํางาน 
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อธิบายซักถามวาไมเขาใจตรงไหน เมื่อนักเรียนเกงติดขัดเรื่องใดมีการถามครู เด็กเกงคอย      
ชวยเหลือเด็กปานกลางและเด็กออน เด็กปานกลางชวยควบคุมเด็กออนอีกที ผลการทดสอบยอย   
เร่ิมดีข้ึนตามลําดับ  รูจักที่จะชวยเหลือกันในกลุมมากขึ้น มีการรวมกันรับผิดชอบมากขึ้น   เมื่อมี
การทดสอบยอยอีกก็มีกลุมที่ไดรับรางวัล  2  กลุม  คือกลุมที่  8  ไดเปนกลุมยอดเยี่ยม  และกลุม
ที่ 4  ไดเปนกลุมเกงมาก  และ ตอมากลุมที่  7  ไดเปนกลุมยอดเยี่ยม  และกลุมที่  5  ไดเปนกลุม
เกงมาก  และสุดทาย  กลุม  4  เปนกลุมยอดเยี่ยม  สวนกลุม  6   ไดเปนกลุมเกงมาก ตามลําดับ

ตอนที่  2      ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัย ขอที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร    
อยูในระดับใด

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารแลวนําผลการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห   ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย   ( X )   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (S.D.)    ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  22

ตารางที่  22 ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ความคิดเห็น
x S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น ลํา

ดับ
ที่

x S.D.
ระดับความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู

2.91 0.28 เห็นดวย
มาก 1 1.85 0.45

เห็นดวย
ปานกลาง 2

ดานบรรยากาศการเรียนรู 2.83 0. 37
เห็นดวย
มาก 3 1.84 0.56

เห็นดวย
ปานกลาง 3

ดานประโยชนที่ไดรับ 2.88 0.32
เห็นดวย
มาก 2 2.11 0.60

เห็นดวย
ปานกลาง 1

รวม 2.87 0.17
เห็นดวย
มาก 1.93 0.30

เห็นดวย
ปานกลาง
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จากตารางที่  22  พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเทคนิค CIRC มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก  ( X  = 
2.87 , S.D. = 0 .17 )  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก เรียงตามลําดับ คือ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 2.91 , S.D. = 0.28 )  ดานประโยชนที่ไดรับ ( X  = 2.88 , 
S.D. = 0.32 )  และดานบรรยากาศการเรียนรู  ( X  = 2.83 , S.D. = 0.37 )  เปนลําดับสุดทาย  
สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  มีความคิดเห็นตอ     
การจัดการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยปานกลาง ( X  = 1.93 , S.D. = 0.30 )  เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยปานกลาง  เรียงตามลําดับ คือ ดานประโยชนที่ไดรับ  
( X  = 2.11 , S.D.= 0.60 )  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 1.85, S.D.= 0.45 ) และดาน
บรรยากาศการเรียนรู  ( X  = 1.84 , S.D. = 0.56)  เปนลําดับสุดทาย

ตารางที่  23  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1  ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
X S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น ลํา

ดับ
ที่

X S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น ลํา

ดับ
ที่

1. ครูใชส่ือการเรียนรูที่นาสนใจ
ทุกชั่วโมงและใชส่ืออยาง
หลากหลาย

2.94 0.25
เห็น
ดวย
มาก

2 2.78 0.42
เห็นดวย
มาก 1

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใหนักเรียนไดเรียนรูและทํางาน
รวมกันโดยเนนการทํางานเปนกลุม

2.97 0.18 เห็น
ดวย
มาก

1 1.37 0.49 เห็นดวย
นอย

4

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใหนักเรียนไดชวยเหลือกัน และกัน
ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ

2.81 0.40 เห็น
ดวย
มาก

5 1.78 0.42 เห็นดวย
ปาน
กลาง

3
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ตารางที่  23  (ตอ)

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
X S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น ลํา

ดับ
ที่

X S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น ลํา

ดับ
ที่

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
ภายในกลุม  กระตุนใหนักเรียนเกง
คอยดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับ
ปานกลางและออนการมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันขณะปฏิบัติ
กิจกรรมและหลังปฏิบัติกิจกรรม

2.94 0.25
เห็น
ดวย
มาก

2 1.13 0.34
เห็นดวย
นอย 5

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรม
เองโดยครูจะคอยใหคําแนะนํา 
และชวยเหลือ  ถานักเรียนมีปญหา

2.91 0.30 เห็น
ดวย
มาก

4 2.19 0.59 เห็นดวย
มาก

2

รวม 2.91 0.28
เห็น
ดวย
มาก

1.85 0.45
เห็นดวย
ปาน
กลาง

จากตารางที่  23  พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเทคนิค CIRC   โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก ในดานกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 2.91 , 
S.D.= 0.28 ) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1  คือนักเรียน
เห็นวาครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดเรียนรูและทํางานรวมกันโดยเนนการทํางานเปน
กลุม ( X  = 2.97 , S.D.= 0.18 ) และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใหนักเรียนไดชวยเหลือกันและกัน  ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ   ( X  = 2.81 , 
S.D.= 0.40) สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวม
นักเรียนเห็นดวยปานกลาง ในดานกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 1.85 ,   S.D.= 0.45 ) เมื่อพิจารณา
ในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ครูใชส่ือการเรียนรูที่นาสนใจทุก   
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ชั่วโมงและใชส่ืออยางหลากหลาย   ( X  = 2.78 , S.D.= 0.42 )  และนักเรียนเห็นดวยนอยเปน
ลําดับสุดทาย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม  
กระตุนใหนักเรียนเกงคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปานกลางและออน การมีปฏิสัมพันธที่ดี  
ตอกันขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลังปฏิบัติกิจกรรม  ( X  = 1.13 ,S.D.= 0.34 )

ตารางที่  24 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ดานประโยชนที่ไดรับจาก
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ดานประโยชนที่ไดรับ
X S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น ลํา

ดับ
ที่

X S.D.
ร ะ ดั บ
ความคิ ด
เห็น ลํา

ดับ
ที่

1. ชวยใหนักเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่นได 2.94 0.25

เห็นดวย
มาก 2 2.06 0.76

เห็นดวย
ปาน
กลาง

3

2. ชวยใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอ   ตนเอง และ
ตอกลุม

2.72 0.52
เห็นดวย
มาก 5 2.03 0.70

เห็นดวย
ปาน
กลาง

4

3. ชวยสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการอานของตนเอง
และของกลุม

2.91 0.30
เห็นดวย
มาก 3 2.16 0.52

เห็นดวย
ปาน
กลาง

2

4. ชวยใหนักเรียนคิดและ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 2.84 0.37

เห็นดวย
มาก 4 1.81 0.47

เห็นดวย
ปาน
กลาง

5

5. ชวยใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจในเรื่องที่เรียน
มากขึ้น

2.97 0.18
เห็นดวย
มาก 1 2.47 0.47

เห็นดวย
ปาน
กลาง

1

รวม 2.88 0.32
เห็นดวย
มาก 2.11 0.60

เห็นดวย
ปาน
กลาง
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จากตารางที่  24  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากในดานประโยชนที่ไดรับ
( X  = 2.88 , S.D.= 0.32 ) เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1  
คือ  ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ( X  = 2.97 , S.D.= 0.18 )  และ 
เห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ ชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม  ( X  = 
2.72 , S.D.= 0.52 )  สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  
พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยปานกลางในดานประโยชนที่ไดรับ ( X  = 2.11, S.D.= 0.60 )   
เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยปานกลางเปนลําดับที่  1 คือชวยใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ( X  = 2.47 ,S.D.= 0.47)  และเห็นดวยปานกลางเปน
ลําดับสุดทาย คือ  ชวยใหนักเรียนคิดและตัดสินใจอยางมีเหตุผล ( X  = 1.81 , S.D.= 0.47 )

ตารางที่  25  ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศการเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ดานบรรยากาศการเรียนรู
X S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น ลํา

ดับ
ที่

X S.D.
ระดับความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

1. ครูยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ
เปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมให
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน

2.87 0.34
เห็น
ดวย
มาก

2 2.44 0.50
เห็นดวย
มาก 1

2. สงเสริม กระตุนใหนักเรียนรูจัก
ทํางานรวมกับผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  และรับผิดชอบรวมกัน

2.91 0.30 เห็น
ดวย
มาก

1 1.59 0.56
เห็นดวย
ปานกลาง 4

3.  นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับเพื่อน 2.84 0.37

เห็น
ดวย
มาก

3 1.44 0.50
เห็นดวย
นอย 5

4.  นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อน

2.78 0.42
เห็น
ดวย
มาก

4 1.97 0.74
เห็นดวย
ปานกลาง 2
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ตารางที่  25  (ตอ)

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC

วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ดานบรรยากาศการเรียนรู
X S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น ลํา

ดับ
ที่

X S.D.
ระดับความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

5. นักเรียนมีความกระตือรือรน
สนใจที่จะรวมกันเรียนรูเพื่อความ
สําเร็จของกลุม

2.75 0.44
เห็น
ดวย
มาก

5 1.75 0.51
เห็นดวย
ปานกลาง 3

รวม 2.83 0.37 เห็น
ดวย
มาก

1.84 0.56 เห็นดวย
ปานกลาง

จากตารางที่  25 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากในดานบรรยากาศการเรียนรู  ( X  = 2.83 , 
S.D.= 0.37 ) เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1  คือสงเสริม 
กระตุนใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน   ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และรับผิดชอบรวมกัน   ( X  = 
2.91 , S.D.= 0.30 )  และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ  นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่
จะรวมกันเรียนรูเพื่อความสําเร็จของกลุม ( X  = 2.75 , S.D.= 0.44 )  สวนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยปานกลางในดาน
บรรยากาศการเรียนรู  ( X  = 1.84 , S.D.= 0.56 )  เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวานักเรียน  
เห็นดวยมากเปนลําดับที่  1  คือครูยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริม
ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน ( X  = 2.44 , S.D.= 0.50 )  และเห็นดวยนอยเปนลําดับ
สุดทาย  คือ   นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน ( X =1.44, S.D.= 0.50)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิคCIRC และวิธีสอนอาน
เพื่อการสื่อสารมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษา
อังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  2)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร   ประชากรที่ใชในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนวัดกงลาด   
โรงเรียนวัดลําเหย  และโรงเรียนวัดตะโกสูง   อําเภอดอนตูม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วัดกงลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน  2  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น 
64  คน  ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร แบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนเรียนและหลังเรียน  
ฉบับเดียวกัน  เปนแบบทดสอบปรนัย  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)   และ  t-test Independent    สรุปผลการวิจัย   ไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC และวิธีสอน
อานเพื่อการสื่อสาร   ปรากฏดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร   พบวา
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค
CIRC มีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
อานเพื่อการสื่อสาร  และพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC  พบวา  โดยภาพรวมพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
อยูในระดับปานกลาง

2.   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC โดยภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา นักเรียน      
เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
รองลงมาเห็นดวยมากคือดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   และลําดับสุดทาย
เห็นดวยมากดานบรรยากาศการเรียนรู สวนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอ
วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน  
พบวานักเรียนเห็นดวยปานกลางลําดับที่  1  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และลําดับสุดทาย  
ดานบรรยากาศการเรียนรู

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ              
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC   
และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพื่อ
การสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC มีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห      
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร   ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว   ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากวัตถุประสงคหลักของเทคนิค  CIRC  ก็คือ  การใชกลุมรวมมือกันเรียนรูชวยเหลือ
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ซึ่งกันและกัน  ในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  ซึ่งองคประกอบยอยอื่น ๆ 
ของ CIRC จะนําไปสูเปาหมายเดียวกัน ในดานการติดตามดูแลการเรียนรูของนักเรียนที่จับคูกัน  
หรือเขากลุมกันเรียนรูดวยการอานนั้น  นักเรียนจะตองชวยกันระบุสาระสําคัญของเรื่องที่ใหอาน     
ความพยายามในการแกปญหา  และการแกปญหาในที่สุด  ซึ่งถานักเรียนไดรวมมือกันเรียนรูและ
ปฏิบัติในประเด็นดังกลาวจะพัฒนาความสามารถและทักษะในการอานเพื่อความเขาใจได     
โดยเฉพาะเด็กที่เรียนออนจะเรียนรูไดผลมากขึ้นเพราะในกลุมจะชวยกันอธิบายและรวมกันคิด
โดยตลอดในทุกกิจกรรมที่กําหนดใหฝก - ปฏิบัติ  (Fitzgerald  and  Spiegal 1983 , อางถึงใน  
วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 180)  การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  CIRC  เปน
รูปแบบการจัดการเรียนการรูที่นํากระบวนการทํางานกลุมและการรวมกันคิดวิเคราะหโดยกลุม 
รวมมือกันเรียนรู มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุมใหไดเรียนรูรวมกันทั้งกลุมนักเรียนออนได
เรียนรูมากข้ึนเพราะมีนักเรียนเกงและปานกลางคอยดูแลชวยเหลือ อธิบายในสิ่งที่ไมเขาใจให   
เขาใจดียิ่งขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของซิวาไซลัม(Sivasailum 1973)(ทรงสถิตย กิตติคุณวัจจนะ 
2522 : 9 , อางถึงใน ธนาลัย  ตปนีย  2535 :  60) พบวาการใหนักเรียนชวยสอนนักเรียนจะเกิดผล
ทางบวกตอนักเรียนอยางเดนชัด  เนื่องจากผูรับการสอนไดรับความสนใจเปนพิเศษจากผูสอน  
การใชภาษาพูดในระดับเดียวกันทําใหเกิดความเขาใจงายขึ้น ผูสอนเขาใจปญหาของผูเรียนไดงาย
เพราะเปนปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่ผูสอนเคยประสบมาซึ่งสอดคลองกับจอยซและเวล  
(Joyce & Weil 1986 , อางถึงใน  วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165) กลาววา การสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญาโดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากัน  เนื่องจากผูเรียน
อยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร  ส่ือความหมายแกกันและกันไดงาย  และทําใหเขาใจงายกวาที่
ครูสอน   สอดคลองกับผลการวิจัยของทรงสิทธิ์  กิตติคุณวัจจนะ ( 2522 : 38 ,  อางถึงใน  ธนาลัย  
ตปนีย  2535 :  60)  ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนจากเพื่อนในวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์สูง
กวานักเรียนที่เรียนตามปกติ นอกจากนั้นการเสริมแรงทางบวกโดยการใหรางวัลแกกลุมที่ทํา
คะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑกําหนดก็เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากข้ึนและ
พยายามปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อความสําเร็จของกลุม    ซึ่งเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานดาน
จิตวิทยาที่วาการเสริมแรงเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนตองการจะเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
เสริมแรงทางบวก (กมลรัตน  หลาสุวงค  2528 : 159)  และการเสริมแรงดวยการใหรางวัลและ   
คําชมเชยในทางบวกอยางสม่ําเสมอเชนนี้เปนไปตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร  
(Skinner)  เกี่ยวกับการเสริมแรงวาการเสริมแรงทางบวกดวยการใหรางวัลเปนสิ่งที่ผูรับพอใจนั้น 
จะสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มข้ึน (พรรณี  ช.  เจนจิต  2528  : 203 , อางถึงใน  
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อังคณา     ปานนก  2546 :  123)   นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน
ดวยเทคนิค CIRC ทั้งการแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  การกําหนดงานใหนักเรียน
ทําการอธิบายวิธีการทํางานรวมกัน การใหสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบ
ตอการทํางานกลุม  การใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการแกไขขอผิดพลาดใน    
การเรียนของเพื่อนตลอดจนการประเมินผล   การประกาศผลการเรียนของแตละกลุม จะเห็นไดวา
กิจกรรมการเรียนดังกลาวครอบคลุมถึงองคประกอบที่เปนคุณภาพของการสอน (quality of 
instruction)  ของบลูม  (Bloom 1967 : 108 - 110 ,  อางถึงใน  ธนาลัย  ตปนีย  2535 :  59 )    
ไดแก การชี้แนะ (clues)  การมีสวนรวมในการเรียนการสอน (participation)  การเสริมแรง
(reinforcement) จะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1984 : 20 – 21, อางถึงใน  วารุณี  อุนบุญ  2540 
: 49 – 50) ที่วาดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภูมิใจในตนเองและพัฒนา
สติปญญาของตนเอง การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน  มีการทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินความกาวหนาของผูเรียนและในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะ
ไดคะแนนพัฒนา   จากนั้นก็นําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของ
กลุม  ถากลุมใดไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัล  ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงความสําเร็จ
ของกลุม  ดังนั้นสมาชิกภายในกลุมจะตองพยายามเรียนรูและชวยเหลือกัน  ถาไดคะแนนนอยก็จะ
ทําใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมนอยลงดวย   จึงทําใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมตองรวมแรงชวยเหลือ
และพึ่งพาอาศัยกัน  เนื่องจากการที่ผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการที่เด็กเกงไดชวยเหลือเพื่อนที่เรียนชา ทําใหเด็กเกงไดเพิ่มความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้น ๆ  ไดลึกซึ้งกวาเดิมเพราะไดอธิบายใหแกเพื่อนภายในกลุม  โดย
นักเรียนที่เรียนออนจะไดรับการฝกฝนและไดแนวทางจากนักเรียนเกง ทําใหมีความเขาใจบทเรียน
มากยิ่งขึ้น  (วารุณี  อุนบุญ  2540 :  149 – 150)  นอกจากนั้นจากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนในขณะสอนพบวา   ในแผนการเรียนรูแรก ๆ  นักเรียนอาจจะมีความสับสนบางเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ตองมาเรียนรู และการที่นักเรียนยังเคยชินกับการทํางานคนเดียวจึงไมอธิบายให
เพื่อนสมาชิกในกลุมฟง  ครูจึงตองเนนใหเห็นความสําคัญการทํางานกลุมที่ตองมีความรวมมือของ
สมาชิก  ความรับผิดชอบ  และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุม  และหลังจากการทดสอบยอย
คร้ังที่ 1 คะแนนกลุมไดนอย มีกลุมไดรางวัลนอย เมื่อนักเรียนเห็นผลคะแนนของตนเองและของ
กลุมนักเรียนจึงปรับพฤติกรรม  ตระหนักถึงความรวมมือของสมาชิก  ความรับผิดชอบ  และการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซึ่งในการทดสอบครั้งตอ ๆ ไปจึงมีกลุมที่ไดรับรางวัลมากขึ้นซึ่งสอดคลอง
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กับแนวคิดทฤษฎีของความตองการของเมอรเรย (Murray 1938) ที่กลาววาความตองการของ
มนุษยเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจซึ่งเปนผลทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรม
ไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายได (สุรางค  โควตระกูล 2545 : 156)  และสอดคลองกับวรนารถ  
เถื่อนคํา (2539 : 96) ที่กลาววา การใหรางวัลเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนตามรูปแบบนี้เพราะจะ
ทําใหนักเรียนปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคอยางมีเปาหมาย  แตก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีการแขงขัน
ระหวางกลุมตาง ๆ ซึ่งผูสอนตองชี้แจงใหนักเรียนเห็นวาการแขงขันนั้นไมใชการแขงกับเพื่อน แต
เปนการแขงกับตัวเอง  เพื่อใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนดและรางวัลเปนเพียงผลของความสําเร็จ
เทานั้น  แตไมใชเปาหมายหลักของการเรียน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชการแขงขันและ
รางวัลจึงเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
คือความภาคภูมิใจในตนเองและรางวัล

2.  ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่   1  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาแตละดาน  พบวานักเรียน
เห็นดวยมากตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับที่ 1 โดยมีความคิดเห็นวาครูจัดกิจกรรม    
การเรียนรูโดยใหนักเรียนไดเรียนรูและทํางานรวมกันโดยเนนการทํางานเปนกลุม รองลงมาเห็น
ดวยมากดานประโยชนที่ไดรับ โดยมีความคิดเห็นวาชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่
เรียนมากขึ้น และดานบรรยากาศการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย โดยมีความคิดเห็นวาสงเสริม 
กระตุนใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรับผิดชอบรวมกัน   ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการ
ทํางานเปนกลุม  สมาชิกในกลุมชวยกันทํางานใหดีข้ึน มีการเรียนรูและทํางานรวมกัน นักเรียนเกง
คอยดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปานกลางและออน ชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมใหปฏิบัติงาน
ไดประประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน คือคะแนนพัฒนาและรางวัลของกลุม ทุกคนไดเรียนรู
และเขาใจตรงกัน ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม สรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุมยอมรับซ่ึงกันและ
กันซึ่งสอดคลองกับรุง  แกวแดง  (2541 : 29 , อางถึงใน  อังคณา  ปานนก 2546 : 128) ที่กลาววา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมอยางหลากหลายและเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน 
จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และควรเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการประกอบ
กิจกรรม นักเรียนสวนใหญมักชอบทํางานเปนกลุมเพราะจะไดทํากิจกรรมตาง ๆ ไดปรึกษาหารือ
กันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะเพื่อนรวมวัยสามารถชวยสรางความสัมพันธที่ดีภายใน
กลุม  เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและทุกคนก็มีความสําคัญเทาเทียม
กันจึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุขและสอดคลอง
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กับจอยซและเวล (Joyce & Weil  1986, อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี  2547 : 1-2) ที่ไดกลาวไววา
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากัน
เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสารสื่อความหมายแกกันและกันไดงายและ       
สอดคลองกับวัชรา  เลาเรียนดี  (2547 : 2) ที่สรุปไววาการจัดการเรียน การสอนแบบรวมมือกัน
เปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของสมาชิกทุกคน เปนการมุงสงเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม
และพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือพึ่งพาแนะนําซึ่งกันและกันจนบรรลุผลสําเร็จ  ครูจึงตอง
ติดตามดูแลการเรียนรูและปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลาใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงาน
ของตนเองและของกลุม  ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ชวยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกัน
และกัน รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด  และใน
ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย  คือ บรรยากาศการเรียนรูทั้งนี้อาจเปนเพราะ  
นักเรียนยังเคยชินกับการทํางานคนเดียวและการที่นักเรียนไมคุนเคยกับการทํางานรวมกันเปน
กลุมที่ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และมีความรับผิดชอบรวมกันในกลุมจึงตองใชเวลามากใน  
การฝกเพราะการฝกอยางสม่ําเสมอ จึงจะชวยใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกัน ชวยเหลือกันและ
รับผิดชอบรวมกัน นอกจากนั้นนักเรียนมีความคิดวาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเปนเรื่อง
ยากจึงมีความกระตือรือรนในการเรียนนอย  และมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมนอย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเอลเลียท (Elliott, อางถึงใน วัฒนา  วิชิตชาญ  2546 :  108)  ไดอธิบาย
วาการเรียนโดยใหเพื่อนนักเรียนชวยนักเรียน (Peer Tutor)  คือการที่นักเรียนชวยเหลือกันในวัย
เรียน ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนแบบรวมมือ มีการปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนรวมวัยทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  และสอดคลองกับแนวความคิดของสลาวิน (Slavin 1980 : 
20 – 21  , อางถึงใน  ศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ  2546 : 110) ที่วาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวย
ใหผูเรียนพัฒนาความภูมิใจในตนเองและพัฒนาสติปญญาของตนเองสงผลใหบรรยากาศ       
การเรียนรูดี ผูเรียนสนุกสนานความสําเร็จของทุกคนคือความสําเร็จของกลุมซ่ึงสอดคลองกับ   
สลาวิน  (Slavin 1990 , อางถึงใน   วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 165)  ไดเสนอวาวิธีสอนแบบรวมมือ
กันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและ
ตอกลุมชวยใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี การยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น สวน         
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดย
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา นักเรียนเห็นดวยปานกลาง
ตอประโยชนที่ได รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร โดยมี        
ความคิดเห็นวาชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่เรียนมากขึ้นเปนลําดับที่ 1 นักเรียนเรียนรู
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และฝกตามขั้นตอน  กอนการอาน  ระหวางการอาน และหลังการอาน ฝกกิจกรรมตอเนื่องทั้ง 3 
ข้ันตอนและยังเขาใจเนื้อหาสาระมากขึ้น รองลงมาเห็นดวยปานกลาง ดานการจัดกิจกรรม        
การเรียนรูซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นวาครูใชส่ือที่นาสนใจทุกชั่วโมงอยางหลากหลาย และ
บรรยากาศการเรียนรู เห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทาย โดยนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นกับเพื่อนเปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนสวนใหญไมชอบแสดง    
ความคิดเห็นและมักจะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่เกงกวา นอกจากนี้การจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารยังมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันได 
ซึ่งสอดคลองกับคาเนล และสเวน   (Canale and Swain 1980 : 1 ,   อางถึงใน  พิศาล  อินทรทอง  
2541 : 17) ไดกลาวถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไววา เปนการเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถวิสัย
ทางการสื่อสาร (Communicative Competence) คือเปนการสอนแบบผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง 
โดยเปนการเรียนจากสื่อของจริงและเนนใหผูเรียนเปนผูใชภาษาเปาหมายในการสื่อสาร แตการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารถึงแมวาจะมีการทํางานกลุม แตการทํางานกลุม
นั้นไมไดเนนการเรียนที่ตองชวยเหลือกัน  การยอมรับและพึ่งพาอาศัยกัน  ซึ่งแตกตางจากการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  ซึ่งสอดคลองกับวัชรา    เลาเรียนดี (2545 :  167 - 138)  ซึ่งกลาวถึง   
การเรียนแบบรวมมือวาจะตองคํานึงถึงและดําเนินการตามลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของ
การเรียนรูแบบรวมมือกันคือการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก การยอมรับและพึ่งพาอาศัยทาง
บวกจะชวยสรางความ   ผูกพันในภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของ
ตนเองซึ่งเปนหัวใจของการเรียนแบบรวมมือ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะทั่วไป
1.  จากผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC มี

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อ
การสื่อสาร และนักเรียนเห็นดวยมากดานประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันที่
ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษา / สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ไปใช
ในการสอนกับวิชาที่เกี่ยวกับภาษาใหแพรหลาย

2. จากการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักเรียนทั้งสองกลุมอยูในระดับ  
ปานกลาง โดยที่แตละกลุมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกกลุม ดังนั้นครูจึงควรพยายาม
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ปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพื้นฐานของนักเรียนใหดีข้ึนโดยการทบทวนและ
สอนซอมเสริมใหกับนักเรียนอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ

3.  จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนพบวา พฤติกรรมการทํางาน
กลุมในดานความรับผิดชอบของนักเรียนมีการปฏิบัตินอยกวาดานอื่น ดังนั้นในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู   ครูผูสอนควรสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ 
และฝกความรับผิดชอบใหกับนักเรียน โดยการมอบหมายงานใหนักเรียน ติดตามงาน พูดกระตุน
ถึงความรับผิดชอบและยกยองชมเชยใหรางวัลกับกลุมที่มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งจะสงผลตอการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลและรายกลุมใหประสบผลสําเร็จมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษประเภท

อ่ืน ๆ  เชน  การอานเพื่อความเขาใจ  การอานเพื่อตีความ  โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค   
CIRC    กับวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิคอื่น ๆ  เชน  เทคนิค  TGT  หรือเทคนิค  STAD

2.   ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ไป
ใชกับระดับช้ันอื่น ๆ และสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน  สาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน
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ภาคผนวก  ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1.  อาจารยสุมาลี  ทิมเจริญ อาจารย  2  ระดับ  7
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

2.  อาจารยอํานาจ  อ่ิมอําไพ อาจารย  1  ระดับ  5
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

3.  อาจารยจรรยาพร  ยอดแกว ศึกษานิเทศก  5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่   26  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ของกลุมทดลอง

ผูเชี่ยวชาญ
รายการ อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ. จรรยาพร

คาดัชนี
ความสอด
คลอง

1. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
        แผนการเรียนรูที่ 1  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
        แผนการเรียนรูที่ 2  ไดแก  จุดประสงค
        ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
       แผนการเรียนรูที่ 3  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง   จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
       แผนการเรียนรูที่ 4  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
       แผนการเรียนรูที่ 5  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  26  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญรายการ
อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ. จรรยาพร

คาดัชนีความ
สอดคลอง

6. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
แผนการเรียนรูที่ 6  ไดแก

      จุดประสงคปลายทาง
      จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

เฉล่ีย 1.00 
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ตารางที่    27 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
อานเพื่อการสื่อสาร ของกลุมควบคุม

ผูเชี่ยวชาญ
รายการ อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ. จรรยาพร

คาดัชนี
ความสอด
คลอง

1. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
        แผนการเรียนรูที่ 1  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
        แผนการเรียนรูที่ 2  ไดแก  จุดประสงค
        ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
       แผนการเรียนรูที่ 3  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง   จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

4. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
       แผนการเรียนรูที่ 4  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

5. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
       แผนการเรียนรูที่ 5  ไดแก  จุดประสงค
       ปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  27  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญรายการ
อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ. จรรยาพร

คาดัชนีความ
สอดคลอง

6. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
แผนการเรียนรูที่ 6  ไดแก

      จุดประสงคปลายทาง
      จุดประสงคนําทาง  เนื้อหา
       ส่ือการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู
       การวัดและประเมินผล

+1 +1 +1 1.00

เฉล่ีย 1.00 
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ตารางที่   28  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

ผูเชี่ยวชาญ
เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ขอ อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ.จรรยาพร

คาดัชนี
ความ
สอด
คลอง

1 +1 +1 +1 1.00
2 +1 +1 +1 1.00
3 +1 +1 +1 1.00
4 +1 +1 +1 1.00

Context
Clue ตีความสิ่งที่อานได

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

Main Idea จับใจความสําคัญได

10 +1 +1 +1 1.00
11 +1 +1 +1 1.00
12 +1 +1 +1 1.00
13 +1 +1 +1 1.00
14 +1 +1 +1 1.00

Sequence
เรียงลําดับ
เหตุการณจาก
ขอความที่อานได

15 +1 +1 +1 1.00
16 +1 +1 +1 1.00
17 +1 +1 +1 1.00
18 +1 +1 +1 1.00
19 +1 +1 +1 1.00

Sign &
Notice ตีความสิ่งที่อานได

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

Advertise
ment ตีความสิ่งที่อานได

25 +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  28  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ขอ อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ.จรรยาพร

คาดัชนี
ความ
สอด
คลอง

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

Weather
forecast ตีความสิ่งที่อานได

30 +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่   29  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC  และวิธีสอนอานเพื่อการ
ส่ือสาร

ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่ รายการประเมิน อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ.จรรยาพร

คาดัชนี
ความ
สอด
คลอง

1
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใชส่ือการเรียนรูที่นาสนใจทุกชั่วโมงและ
ใชส่ือหลากหลาย

+1 +1 +1 1.00

2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนได
เรียนรูและทํางานรวมกัน โดยเนนการ
ทํางานเปนกลุม

+1 +1 +1 1.00

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนได
ชวยเหลือกันและกัน  ปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเร็จ

+1 +1 +1 1.00

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ให
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม
กระตุนใหนักเรียนเกงคอยดูแล ชวยเหลือ
นักเรียนระดับปานกลาง และออน  การมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันขณะปฏิบัติกิจกรรม
และหลังปฏิบัติกิจกรรม

+1 +1 +1 1.00

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูให
นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมเอง  โดยครู
จะคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ  ถา
นักเรียนมีปญหา

+1 +1 +1 1.00

6
บรรยากาศการเรียนการสอน
ครูยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพเปนกันเอง
กับนักเรียนและสงเสริมใหแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการเรียน

+1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  29  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่ รายการประเมิน อ. สุมาลี อ. อํานาจ อ.จรรยาพร

คาดัชนี
ความ
สอด
คลอง

7 สงเสริม กระตุนใหนักเรียนรูจักทํางานรวม
กับผูอื่น  ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  และรับผิดชอบรวมกัน

+1 +1 +1 1.00

8 นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับเพื่อน +1 +1 +1 1.00

9 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน +1 +1 +1 1.00
10 นักเรียนมีความกระตือรือรน  สนใจที่จะ

รวมกันเรียนรูเพื่อความสําเร็จของกลุม +1 +1 +1 1.00

11
ประโยชนที่ไดรับ
ชวยใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได +1 +1 +1 1.00

12 ชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุม +1 +1 +1 1.00

13 ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานของ
ตนเองและของกลุม +1 +1 +1 1.00

14 ชวยใหนักเรียนคิดและตัดสินใจอยางมี
เหตุผล +1 +1 +1 1.00

15 ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ที่เรียนมากขึ้น +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่   30 ผลการหาคาความยากงาย (p)   คาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

ขอที่ p r ขอที่ p r
1 0.49 0.69 16 0.43 0.65
2 0.59 0.65 17 0.37 0.65
3 0.55 0.69 18 0.47 0.65
4 0.39 0.65 19 0.37 0.88
5 0.35 0.81 20 0.41 0.73
6 0.37 0.77 21 0.55 0.69
7 0.29 0.81 22 0.45 0.65
8 0.47 0.69 23 0.39 0.77
9 0.41 0.73 24 0.41 0.73
10 0.41 0.77 25 0.55 0.69
11 0.33 0.88 26 0.27 0.73
12 0.59 0.62 27 0.31 0.81
13 0.31 0.81 28 0.35 0.73
14 0.39 0.85 29 0.25 0.85
15 0.43 0.81 30 0.27 0.62
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ตารางที่    31 ผลการหาคาความเชื่อม่ัน  ( rtt ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

ขอที่ p q pq Sum_pq st kr20
1 0.47 0.53 0.25 7.14 27.64 0.77
2 0.59 0.41 0.24
3 0.39 0.61 0.24
4 0.35 0.65 0.23
5 0.37 0.63 0.23
6 0.47 0.53 0.25
7 0.47 0.53 0.25
8 0.41 0.59 0.24
9 0.41 0.59 0.24
10 0.61 0.39 0.24
11 0.59 0.41 0.24
12 0.43 0.57 0.25
13 0.59 0.41 0.24
14 0.37 0.63 0.23
15 0.33 0.67 0.22
16 0.39 0.61 0.24
17 0.43 0.57 0.25
18 0.37 0.63 0.23
19 0.47 0.53 0.25
20 0.37 0.63 0.23
21 0.41 0.59 0.24
22 0.55 0.45 0.25
23 0.45 0.55 0.25
24 0.39 0.61 0.24
25 0.41 0.59 0.24
26 0.55 0.45 0.25
27 0.35 0.63 0.23
28 0.31 0.69 0.22
29 0.35 0.65 0.23
30 0.27 0.73 0.20

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
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ตารางที่  32  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค CIRC และ นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
คะแนนเต็ม  30  คะแนน คะแนนเต็ม  30  คะแนนลําดับท่ี

กอนเรียน หลังเรียน คาความตาง กอนเรียน หลังเรียน คาความตาง
1 10 19 8 7 15 8
2 10 17 7 10 12 2
3 8 15 7 10 16 6
4 7 14 7 11 17 6
5 6 12 6 6 17 11
6 7 14 7 7 10 3
7 6 17 11 10 18 8
8 10 18 8 12 20 8
9 7 13 6 8 10 2
10 10 24 14 8 10 2
11 10 20 10 7 11 4
12 12 26 14 5 13 8
13 9 16 7 8 16 8
14 7 17 10 12 13 1
15 8 19 11 14 23 9
16 8 12 4 7 10 3
17 8 18 10 8 17 9
18 12 20 8 8 10 2
19 10 14 4 5 17 12
20 8 16 8 5 10 5
21 6 15 9 9 12 3
22 11 21 10 10 18 8
23 12 23 11 10 12 2
24 8 18 10 10 16 6
25 17 29 12 14 19 5
26 12 26 14 8 10 2
27 9 20 11 7 15 8
28 10 16 6 13 22 9
29 9 21 12 14 21 7
30 10 17 7 8 15 7
31 12 25 13 7 14 7
32 14 27 13 15 26 11
รวม 303 599 295 293 485 192

x 9.47 18.72 9.22 9.16 15.16 6
S.D. 2.46 4.52 2.83 2.80 4.30 3.10

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่  33  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดวยสถิติ  t-test  for  Independent  Samples

Group Statistics

32 9.47 2.462 .435
32 9.16 2.795 .494

GROUP
EXP
CON

PRE
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

1.068 .305 .475 62 .637 .31 .659 -1.004 1.629
.475 61.029 .637 .31 .659 -1.004 1.629

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

PRE
F Sig.

Levene's Test for Equality of
Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ตารางที่  34  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดวยสถิติ t-test for Independent Samples

Group Statistics

32 9.47 2.462 .435
32 9.16 2.795 .494
32 18.72 4.524 .800
32 15.16 4.304 .761

GROUP
EXP
CON
EXP
CON

PRE

POST

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

1.068 .305 .475 62 .637 .31 .659 -1.004 1.629
.475 61.029 .637 .31 .659 -1.004 1.629

.050 .823 3.227 62 .002 3.56 1.104 1.356 5.769
3.227 61.846 .002 3.56 1.104 1.356 5.769

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

PRE

POST

F Sig.

Levene's Test for Equality of
Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

164
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ตารางที่  35  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง                                        
ดวยสถิติ t-test for Dependent Samples

Paired Samples Statistics

18.72 32 4.524 .800
9.47 32 2.462 .435

POST
PRE

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Correlations

32 .832 .000POST & PREPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

9.25 2.828 .500 8.23 10.27 18.500 31 .000POST - PREPair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ตารางที่  36  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุม  ดวยสถิติ
t-test for Dependent Samples

Paired Samples Statistics

15.16 32 4.304 .761
9.16 32 2.795 .494

POST
PRE

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Correlations

32 .695 .000POST & PREPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

6.00 3.100 .548 4.88 7.12 10.947 31 .000POST - PREPair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

166
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ตารางที่  37  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  CIRC  ในภาพรวมและเปนรายขอ

Descriptive Statistics

32 2.20 3.00 2.8729 .17215
32

MEAN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive Statistics

32 2 3 2.94 .246
32 2 3 2.97 .177
32 2 3 2.81 .397
32 2 3 2.94 .246
32 2 3 2.91 .296
32 2 3 2.87 .336
32 2 3 2.91 .296
32 2 3 2.84 .369
32 2 3 2.78 .420
32 2 3 2.75 .440
32 2 3 2.94 .246
32 1 3 2.72 .523
32 2 3 2.91 .296
32 2 3 2.84 .369
32 2 3 2.97 .177
32

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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ตารางที่  38  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนอาน
เพื่อการสื่อสารในภาพรวมและเปนรายขอ

Descriptive Statistics

32 1.53 2.47 1.9313 .29596
32

MEAN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive Statistics

32 2 3 2.78 .420
32 1 2 1.37 .492
32 1 2 1.78 .420
32 1 2 1.13 .336
32 1 3 2.19 .592
32 2 3 2.44 .504
32 1 3 1.59 .560
32 1 2 1.44 .504
32 1 3 1.97 .740
32 1 3 1.75 .508
32 1 3 2.06 .759
32 1 3 2.03 .695
32 1 3 2.16 .515
32 1 3 1.81 .471
32 2 3 2.47 .507
32

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง
 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC ….
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่  1   เรื่อง  Context clue                      เวลา  3  ชั่วโมง
*****************************************************************************************************

1. จุดประสงคปลายทาง   
1.  ตีความสิ่งที่อานได

(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2. จุดประสงคนําทาง

1. บอกตัวชี้นําความหมายในขอความที่อานได
2. บอกความหมายของคําศัพทโดยใชตัวชี้นําความหมายได
3. อานออกเสียงคําศัพทได
4. ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3. เนื้อหา
การเดาความหมายของคําศัพท
-    การเดาความหมายจากการบอกความหมายโดยตรง
-    การเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา

4. สื่อการเรียนรู
1. บัตรคํา  :  frog, land, water, tail, swim, pond, amphibian,  reptile, tadpole
2. บัตรภาพ  : กบ , พื้นดิน , น้ํา , หาง , วายน้ํา , บอนํ้า ,
3.     เอกสารหมายเลข  1  การรวมมือกันเรียนรูแบบบูรณาการการอานและการเขียน
4.     ใบความรูเร่ือง  Context Clue
5. ใบงานที่  1 , 2

5.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันเตรียม

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
 2.  ครูแจกเอกสารหมายเลข 1 อธิบายความหมายของ CIRC วิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การวัดผลและประเมินผล วิธีหาคะแนนฐาน การคิดคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานแตละครั้ง การคิด
ระดับพัฒนาของกลุมและรางวัลของกลุม ทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนโดยเนนถึงบทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบ  ฝกทักษะวิธีการทํางานกลุม  สรางแรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู ครูแจกแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน แบบประเมิน   
พฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง และอธิบายวาครูจะสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
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อะไรบาง นักเรียนจะตองประเมินพฤติกรรม การทํางานกลุมและตนเองอยางไรบาง
3.  นักเรียนเขากลุมคละความสามารถ   เกง   ปานกลาง  ออน   ในอัตรา  1 : 2 : 1    เลือก

ประธาน   และเลขาของกลุม   ตั้งชื่อกลุมแบงหนาที่โดยเนนความรวมมือ   ความรับผิดชอบ และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

4.  ครูแจงคะแนนฐานของแตละคนใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. ครูสอนรองเพลง The little frog
2. ครูทบทวนคําศัพท frog, land, water, tail, swim, pond โดยใชบัตรคํา และบัตรภาพ

 ครูสอนศัพท amphibian,  reptile, tadpole โดยใชบัตรคํา และบัตรภาพ กบ  ลูกออด
3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ  ปญหาในการอาน  วิธีการ

แกปญหาการไมรูความหมายของคําศัพท  โดยการใช  Context  Clue  บอกความหมายของ Context    
Clue ในที่นี้จะกลาวถึง  2  อยางคือ การเดาความหมายโดยตรงและการเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา

4.   ครูแจกใบความรูใหเวลานักเรียนศึกษา  10 นาที ครูอธิบายเพิ่มเติม   เปดโอกาสให
นักเรียนซักถาม

5.  ใหนักเรียนจับคูกันอาน ตั้งคําถาม    ผลัดกันถาม   ผลัดกันตอบเกี่ยวกับ Context Clue
แกไขคําตอบของเพื่อน  และอานเองโดยลําพัง

ข้ันกิจกรรมกลุม
1. ครูแจกใบงานที่ 1  ครูอานเรื่องใหนักเรียนฟง  2   ครั้ง   นักเรียนฟงและอานตาม

นักเรียนจับคูกันอาน  ผลัดกันอาน  ผลัดกันฟง   แกไขการอานของเพื่อน   และอานเองตามลําพัง
2. นักเรียนเขากลุม 4 คน ที่จัดใหรวมมือกัน  นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง Context Clue

อีกครั้ง อภิปราย ชวยกันสรุปเปน mind mapping  สมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหทุกคนไดเรียนรู
และเขาใจตรงกัน   ครูตรวจสอบความเขาใจ  โดยใหนักเรียนทําใบงานที่ 1  เขียน clue และความหมาย
ของคํา เสร็จแลวตรวจคําตอบจากใบเฉลย นักเรียนรวมกันสรุปใบงานที่ 1 โดยแตละกลุมนําเสนอผลงาน
ของกลุมตนเอง  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอีกครั้ง

3.  ครูแจกใบงานที่  2 นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 2 เขียนตัวชี้นํา และ ความหมายของคํา 
รวมกันคิด พิจารณา ตีความ บอกแนวความคิด จับใจความสําคัญ  ตอบคําถามและตรวจคําตอบจาก
ใบเฉลย นักเรียนรวมกันสรุปใบงานที่ 1 โดยแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมตนเอง  ครูและนักเรียน
ชวยกันสรุปอีกครั้ง

ข้ันประเมินผล และมอบรางวัล
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Context Clue  โดยมีครูคอยชวยเหลือ

 2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
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 3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย
 4.  นักเรียนเขากลุมบันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุม  จัดระดับการพัฒนา

5.  ครูมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยมและ กลุมเกงมาก
6.  นักเรียนประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนกลุมและรายบุคคล

6. การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ประเมินตนเอง
4. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง
4.    แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
หลังจากนักเรียนทําใบงานที่  2  แลวชวยกันเขียนคําศัพทที่ไดจากการเรียนเรื่อง Context 

Clue   กลุมใดไดคําศัพทมากจะไดรับคะแนนเปนคะแนนของกลุม  และจับคูฝกสะกดคําศัพทที่เขียนไว
นอกชั่วโมงเรียน  โดยใหนักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิด  แลวใหนักเรียนฝกใหมจนกวาคําศัพทที่ผิดจะ
แกไขไดถูกตอง
8.  บันทึกหลังสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2  มีจํานวน  32  คน  แบงออกเปน  8  กลุม ๆ ละ  4  คน  ได  
8  กลุม ซึ่งแตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนเกง  ปานกลางและออน  ครูอธิบายวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค CIRC  การคิดคะแนนฐาน  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอน-หลังเรียนและแจงคะแนน  ให
นักเรียนคิดคะแนนฐานของกลุม  เมื่อใหนักเรียนเขากลุมรวมมือกันเรียนรูนักเรียนเกงไมตองการรวมกลุม
กับนักเรียนออนโดยให เหตุผลวานักเรียนออนไมชอบเรียน ไมชอบทํางานคอยแตจะกอกวนและเลน  ดัง
นั้นครูจึงตองอธิบายวิธีการเรียน  การอยูรวมกันกลุม  การชวยเหลือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน จากการ
สังเกตพบวาเมื่อเขากลุมก็เปนดังที่นักเรียนเกงกลาวคือนักเรียนออนจะเลน  ไมสนใจทํางาน  ครูจึงตอง
เดินไปดูแลตามกลุมเมื่อเดินไปถึงกลุมนักเรียนออนก็จะสนใจ  พอพนไปก็จะเลนเหมือนเดิม  ผูที่ทํางาน
จะเปนนักเรียนเกงและนักเรียนปานกลางชวยกันทํา  เด็กเกงและปานกลางจะชวยอธิบายใหเด็กออนฟง  
เด็กออนจะนั่งเฉย ๆ ไมสนใจ  โดยบอกวาเรียนไปก็อยางนั้นเพราะ      ไมรูเร่ือง เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู
มีการทดสอบผลปรากฏวาผลการทดสอบแตกตางกันมาก  เมื่อคิดคะแนนพัฒนาจึงไมมีกลุมใดไดรับ
รางวัลกลุมยอดเยี่ยมและกลุมเกงเลย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



(สําหรับครู)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

เรื่อง ……………………………………………………………………
วันที่ …………………….. เดือน …………………………………………. พ.ศ. ………………….

เกณฑการประเมิน กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 รวม
ความรวมมือของสมาชิก
ความรับผิดชอบ
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน

รวม

ระดับพฤติกรรม

    3   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับมาก
    2   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
    1   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับนอย
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กลุม …………………………………………

คําชี้แจง       ใหนักเรียนอานขอความแตละขออยางละเอียด  แลวพิจารณาวาพฤติกรรมที่ปฏิบัติงาน
        กลุมของนักเรียนเปนอยางไร  ใหใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่
        เปนจริงของกลุม

ระดับ
ที่ พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม 3 2 1 รวม

1 กลุมของเรามีการตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกทุก
คนในกลุม

2 กลุมของเรามีการอธิบายแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน
3 กลุมของเรามีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
4 กลุมของเรามีการสรุปขอความ คําพูดของสมาชิกเพื่อใหแนใจ

และเขาใจตรงกัน
5 กลุมของเราทํางานตามกระบวนการกลุม
6 กลุมของเราดําเนินงานตามเปาหมายของกลุม
7 กลุมของเรามีการชวยสมาชิกกลุมในการเรียนรูหรือฝกปฏิบัติ
8 สมาชิกในกลุมที่ประสบปญหาในการทําความเขาใจหรือฝก

ปฏิบัติ จะไดรับการชวยเหลือแนะนําเสมอ
9 สมาชิกในกลุมรวมมือสรุปประเด็นและสาระสําคัญ
10 ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกในกลุม

ระดับพฤติกรรม

   3   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับมาก
   2   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
   1   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับนอย

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม      ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



175

ชื่อ …………………………………………………..  กลุม …………………………..

คําชี้แจง        ใหนักเรียนอานขอความแตละขออยางละเอียด  แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบัติอยางไร
                      เมื่อทํางานกลุม  ใหใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน

ระดับ
ที่ พฤติกรรมที่ปฏิบัติ 3 2 1 รวม

1 ทานมีสวนรวมในการเรียนรูภายในกลุม
2 ทานทําใหเพื่อนสมาชิกในกลุมของทานมีความสบายใจและมี

ความรูสึกที่ดีในการทํางานกลุม
3 ทานสนับสนุนใหสมาชิกกลาพูด  กลาแสดงออกตามที่เขาคิด
4 ทานตั้งใจฟงคนอื่นพูด
5 ทานแสดงออกถึงความตั้งใจฟงโดยการพยักหนาแสดงความ

สนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
6 ทานแสดงความชื่นชมความคิดเห็นของสมาชิกกลุม
7 ทานถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่เรียนรูรวมกัน
8 ทานฟงและพยายามตอบคําถามของสมาชิก
9 ทานใหความสนใจ  เอาใจใสตอการเรียนรูรวมกันของเพื่อนสมาชิก
10 ทานไดใหสมาชิกกลุมทุกคนไดแสดงออกอยางเสมอภาคกัน

ระดับพฤติกรรม

    3   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับมาก
    2   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
    1   หมายถึง   ปฏิบัติอยูในระดับนอย

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ประเมินโดยนักเรียนเปนรายบุคคล
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การรวมมือกันเรียนรูแบบบูรณาการการอานและการเขียน
CIRC   (Cooperative Integrated Reading and composition)

Cooperative  =  การรวมมือกันเรียนรู Integrated  =  บูรณาการ
Reading  =  การอาน Composition  =  การเขียน

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนการเรียนที่นักเรียนตองเขากลุมยอยแบบคละความ
สามารถกลุมละ 4 คน แตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง  2  คน  และออน  1  คน   
สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน    ใหทุกคนไดเรียนรู และเขาใจตรงกัน รวมกันคิด   พิจารณา  
ตีความ  บอกแนวความคิด  จับใจความสําคัญ  ตอบคําถาม  นักเรียนจะชวยกันสรุปสาระสําคัญของ
บทเรียน  หลังจากนั้นจะมีการทดสอบเปนรายบุคคล คะแนนสอบของแตละคนจะนําไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนฐานเพื่อเปนคะแนนพัฒนา   ครูจะมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยม

วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ผลงานของนักเรียนทุกคนจะเปนผลงานของกลุมและกลุมที่

ไดคะแนนรวมสูงสุดจัดเปนกลุมดีเยี่ยม ดังนั้นในการทดสอบทุกครั้งหลังจากกิจกรรมกลุมแลวมีการ
ทดสอบเปนรายบุคคลคะแนนสอบของแตละคนจะนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อเปนคะแนน
พัฒนา

นักเรียนจะมีคะแนนฐานจากคะแนนสอบครั้งแรก โดยครูจะแจงใหนักเรียนทราบคะแนนฐาน
จะเทียบกับคะแนน 100 เสมอจากคะแนนฐานนักเรียนจะไดคะแนนพัฒนาของการสอบในแตละครั้ง

คะแนนจากการทดสอบ/แตละคน คะแนนพัฒนา
ต่ํากวาคะแนนฐาน  มากกวา  10  คะแนน
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 - 10
เทากับคะแนนฐานหรือ  มากกวา  0 - 10  คะแนน
สูงกวาคะแนนฐาน  มากกวา  10  คะแนน

0
10
20
30

หมายเหตุ      คะแนนที่สอบในแตละครั้งของนักเรียนจะเปนคะแนนฐานของครั้งตอไป  เชน
วิธีคิดคะแนนพัฒนา

ตัวอยางที่  1    คะแนนฐานของดวงพร  ได  75  คะแนน
ในการสอบครั้งที่  1  คะแนนเต็ม  10  ดวงพร ได  9  คิดเปนรอยละ   เทากับ  90  คะแนน

นํามาเทียบกับคะแนนฐานเทากับ  90 – 75  =  15   ดวงพรไดคะแนนสูงกวาคะแนนฐาน  15  คะแนน
คะแนนพัฒนาเทากับ  30  และคะแนนฐานครั้งที่  2  ของดวงพรจะไดเทากับ  90
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ตัวอยางที่  2    คะแนนฐานของมนูญ  ได   51  คะแนน
ในการสอบครั้งที่  1   คะแนนเต็ม  10  มนูญ  ได  2  คิดเปนรอยละ   เทากับ  20  คะแนน

นํามาเทียบกับคะแนนฐานเทากับ  20 -  51   =  - 31   มนูญ  ไดคะแนนต่ํากวาคะแนนฐาน  31 คะแนน
คะแนนพัฒนาเทากับ  0  และคะแนนฐานครั้งที่  2   ของมนูญ  ไดเทากับ  20

ในการทดสอบแตละครั้ง นักเรียนจะตองคํานวณวาตนเองอาจตองทําอีกเทาไรจึงจะได
คะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง  คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามของแตละคนที่จะ
พยายามทําขอทดสอบใหมากกวาคะแนนฐาน เพื่อผลประโยชนของตนเองและของกลุม กลุมท่ีไดคะแนน
พัฒนาสูงสุด  หรือถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัลเปนเครื่องหมายความสําเร็จ

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
0 – 15

                             16 – 25
                             26 – 30

กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

ระดับการพัฒนาของกลุม
ตัวอยางที่  3    กลุมของมดไฟนอย  ประกอบดวย

ดวงพร  มีคะแนนพัฒนาเทากับ   30
มนูญ  มีคะแนนพัฒนาเทากับ   0
ปยะดา มีคะแนนพัฒนาเทากับ 10
สุขสันต  มีคะแนนพัฒนาเทากับ 10
30 + 0 + 10 + 10  =  50
50  /  4  =  12.5
ระดับการพัฒนา   เทากับ  กลุมเกง
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ใบความรูที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   เร่ือง  Context Clue                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
Context  Clue

การเดาความหมายจากบริบท
Context  (บริบท) หมายถึง ขอความหรือคําศัพทหลาย ๆ คําที่อยูแวดลอมคําศัพทที่ไมทราบ

ความหมาย  แลวทําใหสามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมรูนั้นได ซึ่งคําหรือขอความนั้นจะมีตัวชี้นํา   
(Clue) ที่จะบอกความหมายโดยตรงของคําศัพทนั้นหรือใหขอมูล    บางอยางที่ชวยใหเขาใจความหมาย

การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท  มีดังนี้
1. การเดาความหมายจากการบอกความหมายโดยตรง  โดยการดูจากตัวชี้นําที่มีอยู

ในประโยค  ดังนี้

 A roof is upper covering part of the building.
Clue :   is Meaning :   upper covering part of the building

What is a roof?
A roof is upper covering part of the building.

 Dinosaurs were reptiles that lived millions of years ago.
Clue :   were Meaning :  reptiles that lived millions of years ago

What were reptiles that lived millions of years ago?
Dinosaurs were reptiles that lived millions of years ago.

 Bees and ladybugs are insects.
Clue :   are Meaning : Bees and ladybugs

What kind of animals are bees and butterflies?
Bees and ladybugs are insects.

 Red is Kyle’s favorite color.
Clue : is Meaning : Kyle’s favorite color

is / are / was / were (คือ)
is called , are called (เรียกวา)

mean                             (หมายถึง)
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What is Kyle’s favorite color?
Red.

 Cake and ice cream are birthday treats.
Clue :  are Meaning : birthday treats.

What are birthday treats?
       Cake and ice cream.

 A hut made of hard snow is called an igloo.
Clue :   is called Meaning :   A hut made of hard snow

What is an igloo?
The igloo is a hut made of hard snow.

  Baby bears are called cubs.
      Clue :   are called Meaning : Baby bears
What are baby bears called?

Baby bears are called cubs.
 Baby kangaroos are called Joey.

Clue :   are called Meaning : Baby kangaroos
What are baby kangaroos called?

Baby kangaroos are called Joey.
 The first meal of the day is called breakfast.

Clue :   are called Meaning : The first meal of the day
What is the breakfast?

The breakfast is The first meal of the day .
 A puppy means a young dog.

Clue :   mean Meaning :   a young dog
What does a puppy mean?

A puppy means a young dog.
  Green means go, and red means stop.

       Clue :   mean Meaning :  go
What does green mean?

Green means go.
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  The water is shallow. Shallow means not deep.
       Clue :   mean Meaning : not deep
What does shallow mean?

Shallow means not deep.
2. การเดาความหมายจากการกลาวซํ้า  เปนการบอกความหมายของของคําศัพทที่

ไมคุนเคยดวยการกลาวซ้ําความหมายของคําศัพทนั้นโดยใชภาษาที่เขาใจงายขึ้น ซึ่งตัวชี้นําและ     
เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation)  ไดแก

  You can take an escalator, or a moving staircase, to go down the platform.
Clue :   or Meaning :   a moving staircase

What is an escalator?
The  escalator is a moving staircase

   We have a globe, or model of the earth, in our classroom.
      Clue :   or Meaning :   model of the earth
What is a globe?

The globe is a model of the earth.

or  (หรือ)
, …………………………. ,

- ……………………. - 
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The little frogs

The little frogs, the little frogs
They are  happy crowds.

They have no tails, they have no tails.
They shout very loud

Ku wok wok wok, Ku wok wok wok
Ku wok, Ku wok, Ku wok

Ku wok wok wok, Ku wok wok wok
Ku wok, Ku wok, Ku wok
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ใบงานที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   เร่ือง  Context Clue                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1
****************************************************************************************************

Direction : Read the passage and write clue and the meaning of the word.

Amphibian
Clue  :  ………………………………………………………
Meaning  :  ………………………………………………………………………………………

a tadpole
Clue  :  ………………………………………………………
Meaning  :  ………………………………………………………………………………………

The frog is an amphibian. Any kind of animal that live both on land and in
water is called an amphibian.  There are frogs everywhere in Thailand.  We
generally find in the rainy season.

The frog begins its life in an egg in water. When it leaves the egg, it is
called a tadpole. It looks like a round black head with a tail, but it has no legs. The
tadpole swims about the pond.

From  Read and Write M. 1  page 139
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ใบงานที่  2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   เร่ือง  Context Clue                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
Part  1
Direction :   Write the clue and the meaning of the underlined word.
1.  Bees and ladybugs are insect.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
2. The water is shallow.  Shallow means not deep.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
3. The manatee, or seacow, is a gentle animal.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
4. He is standing on the porch – a doorway or entrance to a building.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
5. People wear thick clothes in winter, or cold season.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
6. An unreasonable and lasting fear of something is called a phobia.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
7.  Circulate means to move around and return to the same place.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
8.  Manuel lives in an area that is arid or very dirty.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
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9. A unicorn is a make-believe animal. Make-believe means made-up.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………
10. A mammoth was an elephant that lived during the Ice Ages. The Ice Ages were times
when much of the Earth was covered with snow and ice.
Clue : ………………………………………….
Meaning : …………………………………………………………………………………………

Part 2
Direction :  Choose the correct answer.
1.  Karate is an unarmed fighting art which was developed in Okinawa centuries ago and
adopted in Japan around 1992.  What is Karat ?

a. Karate is an unarmed fighting art.
b. Karate is developed in Okinawa centuries ago.
c. Karate is adopted in Japan around 1992.
d. Karate is Okinawa centuries.

2.  The cobra moved sinuously , twisting and turning through the rocky field.
What does “sinuously” mean?
 a.  The cobra moved.

b. twisting and turning
c. through the rocky field
d. the rocky field

3. Temperature can change matter from one form to another. Temperature is the
hotness or coldness of a solid, liquid, or gas. We measure temperature with a thermometer.
What is temperature?

a. The hotness or coldness of a solid, liquid, or gas.
b. Thermometer.
c. The matter from one form to another.
d. The measure temperature with a thermometer.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



185

Direction : Read the passage and choose the correct answer.

4. What does the whole Earth's climate mean?
 a.  Scientists b.  Weather

c.  Cooler d.  Winter
5. What is slowly moving rivers of ice called?

a.  Climate b.  Summer
c.  Glaciers d.  Scientist

What Made the Ice Ages Happen?
There are many ideas, about what made the Ice Ages happen. Scientists

think that the whole Earth's climate, or weather, became about 10 degrees cooler for
many, many years. Winters became much longer. Summers became much shorter.
Winter snows didn't melt and just kept piling up. Glaciers, or slowly moving rivers of
ice, formed over many parts of the Earth. Some of these glaciers were 2 miles high!
There are still glaciers today.  
         From  http://www.manatee.k12.fl.us/sites/elementary/palmasola/literalcc5.htm
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แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   เร่ือง  Context Clue                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
Direction :  Choose the correct answer.
1. A different job means it is hard to do.  What does different job mean?

a.  things to work b.  things to cook
c.  hard to do d.  hard to play

2. The Big Top, or a circus tent, is fun to visit.  What is the Big Top?
a.  circus tent b.  big
c.  fun d.  fun to visit

3. The rich old man endows, or give some money to school ever year. What does endow
mean?

a.  rich b. give some money
c.  old man   d. ever year

4. A cactus, or desert plant, has sharp needles. What is a cactus?
a.  desert b.  sharp
c.  needles d. desert plant

5. A small meal between breakfast and lunch, or lunch and dinner, is called a snack.
A snack means____________________

a.   A  small meal
b. A  breakfast and lunch
c. A lunch and dinner
d. A small meal between breakfast and lunch, or lunch and dinner.

6. In geometry, a plain figure of six sides and six angles is called a hexagon.
A hexagon is ___________________.

a. a plain figure of six sides and six angles
b. a plain figure of six sides
c. a plain figure of six angles
d. In geometry
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7. An animal that is warm-blooded, has feathers, and lays eggs is called a bird.
a bird  is …………………………………………………

a. An animal is warm-blooded
b. An animal has feathers
c. An animal lays eggs
d. An animal that is warm-blooded, has feathers, and lays eggs

Direction : Read the passage and choose the correct answer.
8. What does “frozen water” mean?

a.  water is ice b.  a cup of soda
c. ice cubes d.  liquids cool

9. What is liquid water called ?
a. Gas b.  vapor
c.   frozen d.  river

10. What is vapor?
a. a gas  b.  a liquid
c.    a solid d.  ice cubes

Water can take many forms. We see water every day. We see it at the river.
The river is liquid water. When it is frozen, water is ice. You may have seen ice in a cup
of soda. Frozen water, or ice cubes, keep other liquids cool. When ice cubes melt, they
become liquid water again. When we boil water, it becomes water vapor, or a gas, and
disappears into the air. There is water vapor in clouds. Water can be liquid, solid, or a
gas.
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เฉลยใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   เร่ือง  Context Clue                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
ใบงานที่  1

Amphibian
Clue  :  is called
Meaning  :   Any kind of animal that live both on land and in water
Tadpole
Clue  :  is called
Meaning  :    The frog leaves the egg.

ใบงานที่  2
Part  1
1.  Clue : are Meaning : Bees and ladybugs
2.  Clue : means Meaning :  not deep
3.  Clue : or Meaning :  seacow
4.  Clue : or Meaning :  entrance
5.   Clue : or Meaning :  cold season
6.   Clue : is called Meaning : An unreasonable and lasting fear of something
7.   Clue : means Meaning : to move around and return to the same place
8.   Clue : or Meaning : very dirty
9.   Clue : means Meaning :   made-up.
10.  Clue : was Meaning : an elephant
Part 2
Direction :  Choose the correct answer.
1.  a 2.  b 3. a 4.  b 5.  c

แบบทดสอบหลังเรียน
1. c 2.   a 3.    b 4.   d 5.   d
6.    a 7.   d 8.    c 9.   d 10.  a
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่  2  เรื่อง  Main Idea         เวลา  3  ชั่วโมง
************************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง   

1.  จับใจความสําคัญได
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2. จุดประสงคนําทาง
 1.   บอกความหมายของคําศัพทได
 2.   อานออกเสียงคําศัพทได

3.   ระบุประโยคที่เปนใจความหลักได
4.   บอกรายละเอียดของใจความหลักได

3. เนื้อหา
Main  Idea

4. สื่อการเรียนรู
1.  เกม Hangman
2.  Wordsquare

 3.  บัตรคํา  Main  Idea ,  paragraph , topic , supporting details , alligator, cute,
grow, strength, enjoy, company, attack, stay, away

4.   บัตรภาพ จระเข
5.   ใบความรูเร่ือง Main  Idea
6.   ใบงานที่ 1 , 2

5. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันเตรียม

 1.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
2.   ครูทบทวนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
3.   ครูแจงคะแนนฐานของแตละคน

 4.   ครูทบทวนคําศัพทโดยการเลนเกม Hangman
ข้ันสอน
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอาน  ในการอานหนึ่งยอหนานักเรียนจะตองเขาใจ

เนื้อหาของเรื่องโดยตลอด และจะตองเขาใจถึงจุดมุงหมาย  วิธีเรียบเรียงเนื้อหา หรือวิธีเสนอความคิด
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ของผูเขียน   รวมทั้งความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางขอมูลดวย  การทราบถึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะทําให
นักเรียนอานไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจดีขึ้น

2.   ครูอานบัตรคํา main  Idea, paragraph, topic,supporting details ใหนักเรียนฟงแลว
นักเรียนอานตาม ครูแจกใบความรู ใหเวลานักเรียนศึกษา  5  นาที  ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน
โดยนักเรียนจับคูกันชวยกันตอบคําถามของครูเกี่ยวกับ paragraph, main  Idea, topic, supporting 
details,  และตําแหนงของ main  Idea

3.  ครูสอนศัพทโดยใชบัตรคํา  alligator, cute, grow, strength, enjoy, company, attack,
stay away  และบัตรภาพจระเข ใหนักเรียนสะกดคํา และ อาน  ครูใหนักเรียนแขงขันกันบอกความหมาย
ของคํา  โดยครูบอกคําศัพทแลวใหนักเรียนเขากลุมยอยบอกความหมายของคําศัพท กลุมใดที่บอก
ความหมายไดมากที่สุดเปนผูชนะ  หลังจากนั้นใหนักเรียนเลนเกม   Wordsquare

ข้ันกิจกรรมกลุม
1. ครูแจกใบงานที่ 1 อานเรื่องใหนักเรียนฟง 2 คร้ัง  นักเรียนฟงและอานตาม นักเรียนจับคู

กันอาน ผลัดกันอาน ผลัดกันฟง แกไขการอานของเพื่อน  และฝกอานเองตามลําพัง
2.  นักเรียนเขากลุมยอย  4  คนที่จัดใหรวมมือกัน  นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง Main  Idea     

อีกครั้งและ รวมกันอภิปราย   ชวยสรุปเปน mind mapping  สมาชิกจะชวยเหลือซึ่งกันและกันใหทุกคน
ไดเรียนรูและเขาใจตรงกัน  ชวยกันทําใบงานที่ 1  เสร็จแลวตรวจคําตอบจากใบเฉลย  นักเรียนรวมกัน
สรุปงานจากใบงานที่ 1  โดยแตละกลุมนําเสนองานกลุมของตนเอง ครูและนักเรียนชวยกันสรุป และครู
อธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีขอสงสัย

2. นักเรียนทําใบงานที่ 2 อาน paragraph  คําศัพทใดไมไดก็ชวยกันหาจาก Dictionary
ตอบคําถาม รวมกันคิด พิจารณา ตีความ บอกแนวความคิด จับใจความสําคัญ ตอบคําถาม ตรวจ      
คําตอบจากใบเฉลย  นักเรียนรวมกันสรุปงานจากใบงานที่  2  โดยแตละกลุมนําเสนองานกลุมของตนเอง   
ครูและนักเรียนชวยกันสรุป และครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีขอสงสัย

ข้ันประเมินผล และมอบรางวัล
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Main Idea โดยมีครูคอยชวยเหลือ

 2.  ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
 3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย
 4.  นักเรียนเขากลุมบันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุม  จัดระดับการพัฒนา

5.  ครูมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยมและ กลุมเกงมาก
6.  นักเรียนประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนกลุมและรายบุคคล
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6. การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ประเมินตนเอง
4. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง
4.    แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนหาคําศัพทที่ไมไดจาก Dictionary  แลวบันทึกเปนคําศัพทของกลุม  เพื่อ

นําเสนอเปนผลงานของกลุม
2. นักเรียนชวยกันเขียนคําศัพทและความหมายที่ไดจากการเรียนเรื่อง Main  Idea
3. นักเรียนจับคูกันผลัดกันบอกคําศัพทที่ไดจากกลุมใหอีกคนเขียน  และตรวจคําตอบ

8.  บันทึกหลังสอน
นักเรียนเขากลุมรวมกันเรียนรูนักเรียนเริ่มเห็นความสําคัญของการรวมเรียนรูหลังจากดู

คะแนนทดสอบหลังเรียน  คะแนนพัฒนา  กลุมที่  8  นี้เห็นไดชัดในเรื่องการชวยสอนเพื่อนที่ไมได  มีการ
จับคูกันสอน  มีการปรึกษาหารือกันชวยกันทํางานโดยเด็กออนไมชอบเรียน  มีเด็กเกงคอยประกบตลอด
เวลา  มีการสอนอานหลังจากที่ครูสอนอานแลวครูจะใหเวลาในการฝก  การทําใบงาน  จะมีการชวยเหลือ
อธิบายใหเพื่อนฟง  สวนกลุมอื่น ๆ ก็เขากลุมกันปกติ  เด็กเกงและเด็กปานกลางชวยกันทํางานโดยมีเด็ก
ออนคอยเลน ครูตองเดินไปตามกลุมพูดเนนเรื่องการชวยเหลือกัน  การรวมมือกัน  การรับผิดชอบรวมกัน
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วิธีเลน
1. ครูขีด _ _ _ _ _ (dash)  เทากับตัวอักษรใน  1  คํา  บนกระดาน
2. นักเรียนแบงออกเปน  2  ทีม  ผลัดกันเดาตัวอักษร  ถาเดาถูกได  1  คะแนน

ถาเดาผิดเสียคะแนนโดยการถูกแขวนคอ (Hangman)  โดยแบงสวนตาง ๆในกระดานดังนี้

3. เพื่อความรวดเร็วและสามารถควบคุมเวลาได  ครูควรใชวิธีขานเรียก Team A /
Team B  ใหอาสาสมัครในกลุมยกมือข้ึน  ใหเลือกตอบเพียงคนเดียว  และควรเปนคนที่ไมซ้ําคน
เดิมเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม  ถานักเรียนตอบชาเกินกวา  5  นาที  ใหตัดสิทธิ์เปลี่ยนทีม

4. การแขวนคอ  12  คร้ัง  มีลําดับดังนี้

5. ในกรณีทีมใดทีมหนึ่งถูกแขวนคอแลว  แตยังเติมคําไมครบ  อีกทีมมีสิทธิ์เลนจน
กวาจะถูกแขวนคอ  ครูจึงเฉลยคําตอบ

Hangman

TEAM  A
MARKS
    1
    1
    0
    0

อักษรที่เดาผิด TEAM  B
MARKS
    1
    1
    1
    1
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ใบความรู
แผนการจัดการเรียนรูที่   2     เร่ือง  Main Idea                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
**

ใน Paragraph (ยอหนา) หนึ่ง ๆ มักจะประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้
1. Topic  (หัวเรื่อง)
2. Main Idea (ใจความหลัก)
3. Supporting Details  (รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก)
Topic คือหัวขอเรื่องซึ่งจะบอกวาขอความนั้นเกี่ยวกับอะไร เปนคําเพียงคําเดียวหรือวลีส้ัน ๆ

ที่สามารถครอบคลุมเนื้อหาทั้ง Paragraph ได
Main Idea คือใจความหลักของ Paragraph หรือขอความที่บอกใหรูวาเนื้อเรื่องที่อาน

ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องอะไร  (What is it all about?) อาจแสดงไดโดย  Topic sentence  (ประโยคหลัก)
ซึ่งเปนประโยคที่เปนความคิดหลักของผูเขียน

Supporting Details (รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก)  คือ ประโยคอื่น ๆ ที่เปน
รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก  ดังตัวอยาง

Topic  : Pets
Main Idea  :   He has some pets in his house.
Supporting Details  :  He has two kittens in his house. He has nine dogs in his house.   He

has six rabbits in his house.

Main Idea

The main idea is the most important idea of a paragraph.  A main idea
is often stated in the first sentence of a paragraph. The main idea is what the
paragraph is all about.
From    http://www.oswego.org/testprep/ela4/a/mainideal.cfm

He has some pets in his house.  He has two kittens in his house.
He has nine dogs in his house. He has six rabbits in his house.
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Finding Main Idea  (การหาใจความหลัก)
ตําแหนงของใจความหลักจะปรากฏอยูที่ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดของยอหนา ดังนี้

   ตอนตนของยอหนา
   ตอนทายของยอหนา
   ตอนกลางของยอหนา

1. ใจความหลักอยูตอนตนของยอหนา
                     Main Idea

Babies cry to tell us something.  They cry when they are hungry.
   They cry  when  they   are hurt or afraid. They cry when they have wet diapers.

                                                                  Supporting Details

2. ใจความสําคัญอยูตอนทายของยอหนา
 Supporting Details

Games like checkers are played indoors. Most games that use a ball are played
outdoors.     Games may be played indoors or outdoors.

                                                      Main Idea
Supporting Details

3. ใจความหลักอยูตอนกลางของยอหนา  Main Idea

  There are a lot of deer here.   There are some bears and mountain lions.     This area
attracts many hunters and fishermen.    To the east there, stream full of fish,
    and there   are ducks and geese.
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WORDSQUARE

S D A N G E R O U S
T A L L I G A T O R
R T S G U R V N C Q
E T U N C O M M O N
N A Z L U W P S M O
G C P A T B H H P E
T K E W E N U A A N
H F Q A S E M R N J
S T A Y H R A P Y O
A X F R I E N D L Y

Vocabulary

alligator              =    จระเข
dangerous         =              อันตราย
cute                   =     นารัก
grow                  =     เติบโต
sharp                 =               แหลม
strength             =     แข็งแรง
friendly              =                เปนมิตร

enjoy                =     สนุกสนาน
human              =                มนุษย
company          =     หมูคณะ
uncommon       =                 ไมปกติ
attack               =      ทําราย
stay  away        =                 อยูใหไกล
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ใบงานที่  1
แผนการจัดเรียนรูที่   2     เร่ือง Main Idea ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

***********************************************************************************************************
Direction : Read the paragraph and answer the questions.

1.   What is the main idea of the paragraph?
a. Alligators are dangerous animals!
b. They are cute when they are small.
c. They are not friendly animals and do not enjoy human company.
d.   If you see an alligator, stay away from this dangerous animal!

2.   What is not correct?
a. Alligators are dangerous animals.
b. Alligators have very sharp and strength teeth.
c. We must stay away from this dangerous animal.
d. Alligators enjoy human company.

3.    What is the best title of the paragraph?
a. Dangerous!
b. Alligators’ life
c. Alligators
d. Dangerous Animals

Alligators are dangerous animals! They are cute when they are small, and
some people have tried to make them pets. As they grow older, the alligators grow
very sharp teeth and gain lots of strength. They are not friendly animals and do not
enjoy human company. It is uncommon, but alligators will attack humans. If you see
an alligator, by all means, stay away from this dangerous animal!

From  http://www.manatee.k12.fl.us/sites/elementary/palmasola/rcmi3.htm
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



197

4. The main idea is ……………………………………………………………………………

5. The main idea is ……………………………………………………………………………

1.  สนามหญา 2.  เก็บ 3.  กิ่งไม 4.  เครื่องตัดหญา 5.  คราด 6.  หญา
7.  กองไม 8.  ขี่ 9.  ยุง , ไมวาง 10.  แมลง 11.  สราง 12.  หา
13.  แบก 14.  รัง 15.  งาย 16.  งาน

Austin likes to help his dad every week with the lawn1. He helps pick
up2 any twigs3 that may be in the way so his dad doesn't run over them with
the mower4. Austin also helps rake5 the grass6 into small piles7 when his dad
is done mowing. Sometimes his dad lets him ride8 the mower all by himself.
This is Austin's favorite part of helping.

From  http://www.oswego.org/testprep/ela4/a/mainideal.cfm

Ants are very busy9 insects10. They work hard every day to build11 their
nest and find12 food.  When ants find food they carry13 it back to their nest14.
Sometimes the piece of food they find is bigger than they are. The ants do not
have an easy15 job16.

From  http://www.oswego.org/testprep/ela4/a/mainideal.cfm
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ใบงานที่  2
แผนการจัดการเรียนรูที่   2     เร่ือง Main Idea ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************
Direction :  Read this paragraph and  answer the questions.

1. What is the main idea of this paragraph?
………………………………………………………………………………………………………

2. What is the main idea of this paragraph?
………………………………………………………………………………………………………

3.   What is the main idea of the paragraph?
………………………………………………………………………………………………………

Mike  is one of the good athletics in the world. He won six Olympic medals in
track and field. He also plays basketball. He is fast and strong.

Babe Ruth was the first baseball player to ever hit 714 career home runs. By
1920 Babe Ruth was considered the greatest homerun hitter for the New York
Yankees. In 1927 he hit 60 homeruns in a single season. This was a single season
record. Babe Ruth stopped playing baseball in 1935.

From   http://www.oswego.org/testprep/ela4/a/mainideap.cfm

There are four stages in the life cycle of a painted lady butterfly. The first stage
is the egg, they are very tiny blue eggs. The second stage is the caterpillar. The third
stage is the pupa. This is where the caterpillar forms a hard shell and hangs from a
twig until it is ready to turn into a beautiful painted lady butterfly. Painted lady
butterflies live almost anywhere.

Fromhttp://www.oswego.org/testprep/ela4/a/mainideap.cfm
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4.   What is the main idea of the paragraph?
………………………………………………………………………………………………………

5. What is the main idea of the paragraph?
………………………………………………………………………………………………………

A robin takes care of its young. First it hatches its eggs.  Next it feeds the
babies. Last it teaches them how to fly.

Soccer is a tough sport. You have to be in shape so you can run up and
down the field. You need to have strong legs to kick the ball and keep it away from
others.

From  http://www.oswego.org/ocsd-
web/quiz/mquiz.aspMfilename=jwildemainideatestprep/ela4/a/mainideap.cfm
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แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่   2     เร่ือง Main Idea ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************
Direction :  Read the passages then choose the best answer.

1. What is the main idea of this paragraph?
a. Bob’s mother is a doctor. b. Bob also wants to be a doctor.
c.   He likes children. d.  He wants to help them.

2. What is the main idea of this paragraph?
a. Jenny likes to talk on the phone.
b. She often talks with his sister in California.
c. She talks with her friend every night.
d. She talks to her parents in New York on Saturdays.

3. What is the main idea of this paragraph?
a. Satit often eats meats or eggs for breakfast.
b. He always has bread and fruit.
c. He drinks coffee and sometimes he has a cake.
d. He likes to eat a big breakfast.

1.  คุย 2.  โทรศัพท 3.  เนื้อ 4.  อาหารเชา 5.  ขนมปง

        Bob’s mother is a doctor. Bob also wants to be a doctor. He wants
   to  be a child’s doctor. He likes children, and he wants to help them.

Jenny likes to talk1 on the phone2. She often talks with her
sister in California. She talks with her friend every night. And on
Saturdays she talks to her parents in New York.

Satit often eats meat3 or eggs for breakfast4. He always has
bread5 and fruit. He drinks coffee and sometimes he has a cake. He likes
to eat a big breakfast.
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4.    What is the main idea of this paragraph?
a. Mr. and Mrs. Jones want to buy a house.
b. They have two children. They rent an apartment in the city now.
c. The apartment is too small for the family.
d. There are two bedrooms for the whole family.

5. What is the main idea of this paragraph?
a. Games like checkers are played indoors.
b. Most games that use a ball are played outdoors.
c.   Game may be played indoors or outdoors.
c. Football and checker are games.

6. What is the main idea of this paragraph?
a.   We must keep our body clean.
b.   Germs can get inside our bodies and make us ill.
c.   Dirt is full of germs.
d. One cause of illness is dirt.

6.  เชา     7.  เมือง     8.  ทั้งหมด      9.  หมากรุก     10.  ในรม     11.  สาเหต
12.  การเจ็บไขไดปวย 13.  สิ่งสกปรก 14.  เช้ือโรค 15.  มีชีวิตอยู     16.  รางกาย

Mr. and Mrs. Jones want to buy a house. They have two children.
They rent6 an apartment in the city7 now. The apartment is too small for the
family. There are two bedrooms for the whole8 family.

Games like checkers9 are played indoors10. Most
games that use a ball are played outdoors. Game may be
played indoors or outdoors.

One cause11 of illness12 is dirt13. Dirt is full of germs14.
These are very small but they are alive15. Germs can get inside our
bodies16 and make us ill. We must keep our body clean.
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7. What is the main idea of this paragraph?
a. It is the blood of our earth.
b. It runs through mountains and valleys.
c. Water is everywhere.
d. It forms streams and lakes.

8. In the passage, what is water like?
a.   Air b.  Blood
c.   Earth d.  Lakes

9.   From the passage, how many kinds of sharks are dangerous to people?
a.   Three. b.  Five.
c.  Six. D.  Twenty – five.

10.  What is the main idea of this paragraph?
 a.  All sharks are meat eaters, but only 25 kinds of sharks attack people.

b.  Some sharks that attack people are white sharks, hammer- heads, and tiger
sharks.

c.  Sharks that are not considered dangerous include the whale shark, baskin
sharks.

d.  Whale shark, white sharks, hammer- heads, and tiger sharks are sharks.

17.  ทุกหนทุกแหง 18.  อากาศ 19.  เลือด 20.  โลก 21.  ภูเขา 22.  หุบเขา
23.  ลําธาร 24.  ทะเลสาบ 25.  ฉลาม 26.  คอน 27.  ซ่ึงไดรับการพิจารณา
28.  ประกอบดวย

All sharks25 are meat eaters, but only 25 kinds of sharks attack people.
Some sharks that attack people are white sharks, hammer26- heads, and tiger
sharks. Sharks that are not considered27 dangerous include28 the whale shark,
baskin sharks.

Water is everywhere.  It is in the air and every living thing. It is the blood of
our earth. It runs through mountains and valleys. It forms streams and lakes.
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เฉลยใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่   2     เร่ือง Main Idea ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************
WORDSQUARE

S D A N G E R O U S
T A L L I G A T O R
R T R C
E T U N C O M M O N
N A U W S M
G C A T H H P E
T K W E U A A N
H A M R N J
S T A Y A P Y O

F R I E N D L Y

ใบงานที่  1
1.    a 2. d 3.   c
4.   Austin likes to help his dad every week with the lawn.
5.   Ants are very busy insects.

ใบงานที่  2
1. Babe Ruth was the first baseball player to ever hit 714 career home runs.
2. There are four stages in the life cycle of a painted lady butterfly.
3. Mike  is one of the good athletics in the world.
4. A robin takes care of its young.
5. Soccer is a tough sport.

แบบทดสอบหลังเรียน
1. b 2.  a 3.  d 4.  a 5.  c 6.  d 7.  c 8.  b 9.  d 10.  a
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      มัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เรื่อง  Sequence                   เวลา  3  ชั่วโมง
************************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง   

1.  เรียงลําดับเหตุการณจากขอความที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2. จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพท
2.   บอกลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได
3.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3. เนื้อหา
Sequence

4. สื่อการเรียนรู
1. Crossword
2. ใบความรูที่ 1  Sequence
3. ใบความรูที่  2  Past  Simple  Tense
4.     ใบงานที่ 1 ,  2 และ  3

5.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันเตรียม

 1.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
2.   ครูทบทวนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
3.   ครูแจงคะแนนฐานของแตละคน

 4.   ครูทบทวนคําศัพท  first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
ninth,tenth, then, next, finally  โดยการเลนเกม Crossword ใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําศัพทดวยการ
เติมตัวอักษรลงในชองวาง โดยมีการบอกคําใบใหในแนวขวางและแนวตั้ง กลุมใดเสร็จกอนเปนผูชนะ  
เฉลยคําตอบที่ถูกตอง

ข้ันสอน
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการลําดับเหตุการณ  เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองเปน

ไปตามลําดับกอนหลัง  เมื่อนักเรียนอานแลวตองสามารถวิเคราะหไดวา เหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณ
ใดเกิดหลัง  โดยการวิเคราะหจากเนื้อเรื่องหรือคําบอกลําดับเหตุการณ
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2.  ครูทบทวนการใช Past Simple Tense และสอนศัพทคํากริยาชองที่ 2 จากใบความรูที่  2   
ครูสอนอานแลวใหนักเรียนอานคําศัพทตามครู   ครูตรวจสอบความเขาใจคํากริยาชองที่  1  และ  2  โดย
ใหนักเรียนจับคูกันทําใบงานที่  1 จับคูคําศัพทชองที่ 1 และชองที่ 2  แลวใหเขียนความหมายของคําศัพท  
แลวชวยกันเฉลยคําตอบ

3.  ครูแจกใบความรูที่ 1 ใหเวลานักเรียนศึกษา 10 นาที  นักเรียนอานทําความเขาใจใหครู
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ sequence   ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนจับคูกันตอบ
คําถาม

ข้ันกิจกรรมกลุม
1. ครูแจกใบงานที่ 2 นักเรียนเขากลุมยอย 4 คนที่จัดใหรวมมือกัน นักเรียนศึกษาใบความรู

เร่ือง  sequence อีกครั้ง แลวชวยกันสรุปสาระสําคัญ ชวยกันทําใบงานที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ  ครู
อธิบายเพิ่มเติม  ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานกลุม  และตรวจคําตอบจากใบเฉลย

2.  นักเรียนทําใบงานที่ 3 อาน paragraph แลวตอบคําถาม รวมกันคิด พิจารณา ตีความ
บอกแนวความคิด จับใจความสําคัญ ตอบคําถาม แลวนําเสนอผลงานกลุม ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

3. นักเรียนรวมกันเขียนประโยคเรียงลําดับเหตุการณที่นักเรียนทําในวันหยุด  โดยใช Past 
Simple Tense  โดยดูตัวอยางจากใบงาน

ข้ันประเมินผล และมอบรางวัล
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Sequence โดยมีครูคอยชวยเหลือ

 2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
 3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย
 4.  นักเรียนเขากลุมบันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุม  จัดระดับการพัฒนา

5.  ครูมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยมและ กลุมเกงมาก
6.   นักเรียนประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนกลุมและรายบุคคล

6.  การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ประเมินตนเอง
4. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง
4.    แบบทดสอบ
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพท

พรอมทั้งบอกความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคํา
ที่สะกดผิดจะแกไขไดถูกตอง       แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ        ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน
8.  บันทึกหลังสอน

นักเรียนเกงเริ่มสนใจที่จะชวยเหลือเพื่อนเนื่องจากคะแนนพัฒนาไมไดเมื่อนําคะแนนของแต
ละคนมารวมกันเพื่อหาคะแนนฐานและคะแนนพัฒนา  เด็กออนคะแนนจะมาถวงเพื่อนทําใหไมไดรับ
รางวัล  ครูนํารางวัลมาใหดูเปนปากกาและดินสอลายการตูนโดยบอกวาผูที่ไดเปนกลุมยอดเยี่ยมมี
โอกาสเลือกกอนวาจะเลือกอะไร  และถามถึงรางวัลที่ตองการในครั้งตอไปเปนอะไร นักเรียนสนใจเรียนดี  
มีการชวยฝกใหเพื่อน  การชวยเหลือกัน  แตก็ยังมีบางคนนั่งเงียบ ๆ ไมคอยกระตือรือรน  แตก็ไมรบกวน
เพื่อน  นั่งทํางานเงียบ ๆ คนเดียวครูจึงเขาไปดูและพูดคุยดวยใหเรียนรวมกับกลุมซึ่งคนอื่นก็สนุกสนาน  
และมีตัวกอกวน ซึ่งไมใชเด็กออน  ครูเขาไปวากลาวตักเตือนเรื่องการไมสนใจเรียน 
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CROSSWORD

1 2

7

6

4

3 8

5

9

10

Across     Down    

1. ลําดับท่ี  1
3.   ลําดับท่ี  3
4.   ลําดับท่ี  9
5.   ลําดับท่ี  6
6.   ลําดับท่ี  5
10. ลําดับท่ี  8

1. ลําดับท่ี  4
2.   ลําดับท่ี  2
3.   ลําดับท่ี  10
6.   สุดทาย
7.   แลวก็
8.   ลําดับท่ี  7
9.   ตอไป
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ใบความรูที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เร่ือง  Sequence                                    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************

การลําดับเหตุการณ  เปนการเรียงลําดับเหตุการณวาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิด
หลัง  จะมีคําบอกลําดับเหตุการณใหทราบ  ไดแก

Sequence
การลําดับเหตุการณ

First (ประการแรก)  second (ประการที่ 2)
then  (แลวก็)  next  (ตอไป)

finally  (สุดทาย) after (หลังจาก)
before  (กอน)

It was 8 o’clock when Mary got up. She was very hungry, Then she look
for something to eat in the kitchen. She decided to have instant noodles.

ลําดับเหตุการณ คือ

She was very hungry,

She look for something to eat in the kitchen.

She decided to have instant noodles.
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Dan gets up at six o’clock in the morning. Then, he exercises for thirty
minutes. Next, he takes a shower. He gets dressed before he has breakfast. After he
has breakfast, he reads a newspaper. Finally he goes to work at seven thirty.

ลําดับเหตุการณ คือ

Dan gets up at six o’clock in the morning.

He exercises for thirty minutes.

He takes a shower.

He gets dressed.

He has breakfast.

He reads a newspaper.

He goes to work at seven thirty.

คําหรือกลุมคําที่บอกลําดับเหตุการณกอนหลัง  ไดแก
at six o’clock in the morning.

Then Next
Before After

Finally at seven thirty.
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ใบความรูที่  2
แผนการจัดการเรียนรูที่   2     เร่ือง  Sequence                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************

2. ใชเลาเหตุการณ ประสบการณ ประวัติบุคคล นวนิยาย นิทาน ฯลฯ

1. ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบลงแลว มักระบุเวลาสิ้นสุดอยางชัดเจนโดยใช
adverb of time ไดแก  yesterday, last night, two weeks ago, yesterday
morning, in 1991, etc.

การใช Past Simple Tense

ประธาน + กริยาชองที่ 2

Past Simple Tense

  He was absent yesterday.
  He bought a new car from the showroom.
 He took this course last summer.
 Last Saturday we went to Phuket and had a good time there. 
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1. เติม ed
Infinitiv  Past Meaning

Dry dried แหง
decide      decided       ตัดสินใจ
 help      helped ชวยเหลือ
 jump      jumped กระโดด
look      looked มองดู
open      opened เปด
pass      passed ผาน
play      played เลน
pull      pulled ดึง
rinse      rinsed ลางออก
row      rowed พาย
visit visited เยี่ยม
wash washed         ชําระลาง, ซัก

     กริยาชองที่ 2  (Past Tense)

2. เปลี่ยนรูป
Infinitive Past          Meaning
buy bought ซื้อ
catch caught จับ
do did ทํา
fall fell ตก
get got ไดรับ
go went ไป
has, have had มี
hear heard ไดยิน
hold held ถือ
leave left ออกจาก
read read อาน
see saw เห็น
take took นําพา
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ใบงานที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เร่ือง  Sequence ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************
Direction :   Match the Infinitive verb in column A  with the past verb in column B

by   putting  a,b,c. ………… in front of the verb in column A  and put
the  meaning of the verb in Thai

       A            Meaning                           B
……………….. 1.  hear …………………………… a.   fell
……………….. 2.  dry …………………………... b.   held
……………….. 3.  hold ………………………..….. c.   opened
……………….. 4.  open ……………………….. ….. d.   rinsed
……………….. 5.  take ………………………..….. e.  decided
……………….. 6.  rinse ………………………..….. f.    did
……………….. 7.   get ………………………..….. g.   left
……………….. 8.  leave ………………………..….. h.   played
……………….. 9.  play ……………………….…... i.    washed 
……………….. 10.  buy ………………………..….. j.   went
……………….. 11.  decide …………………………....        k.   heard
……………….. 12.  look ………………………..….. l.    got
……………….. 13.  pull ……………………….…... m.  bought
……………….. 14.  do ………………………..….. n.   dried
……………….. 15.  have ……………………….…... o.   had
……………….. 16. catch ………………………..….. p.   took
……………….. 17.  rinse ………………………..….. q.   looked
……………….. 18.   go ……………………….….. r.   caught
……………….. 19.   fall ……………………….….. s.  rinsed
……………….. 20.   wash ……………………….…..  t.   pulled

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



213

ใบงานที่  2
แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เร่ือง  Sequence ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************
Direction :  Work in pairs and rearrange the sentences in each item in the correct order

       by putting 1, 2, 3, 4, ……………….. in front of the sentence.

   1    2    3    4

1. ……………………. She had dinner with her family.
……………………. Jane helped her mother to cook dinner.
……………………. She and her friend went to the movie.
……………………. She went to see her friend after dinner.

1       2            3    4                           5

2.  ……………………. Next she rinses shampoo out of her hair.
……………………. Jenny always washes her hair by herself.
……………………. Then she puts some shampoo on her hair
……………………. First she wets her  hair with water.
……………………. Finally she dries her hair with a towel.
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ใบงานที่  3
แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เร่ือง  Sequence ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

****************************************************************************************************
Direction :  Read and number the pictures in the correct sequence by putting 1, 2, 3, 4

      and 5 in the box.

Jack did many things yesterday. He went cycling on his small bike in the
park at 7 o’clock. After his breakfast, he went walking in the wood. Then he rowed
a boat in a pool. Next he played basketball with his friends in the afternoon. He
read a book before he went to bed.
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Choose the best answer/
1.  What is the correct sequence?

a.  1, 2, 3 b.  2, 1, 3
c.  3, 2, 1 d.  3, 1, 2

2.   What is the correct sequence?

a.  1, 2, 3 b.  2, 1, 3
c.  3, 2, 1 d.  3, 1, 2

3.   What is the correct sequence?

a.  2, 1, 3, 4, 5 b.  4, 2, 1, 5, 3
c.  1, 2, 3, 4, 5 d.  3, 4, 2, 1, 5

1. Tan saw a girl fell into the water.
2. Tan and his friend went fishing.
3. He jumped into the water and held the girl up.

1. Finally she went to her house and had dinner with her family.
2. Then she visited her friend, Nancy.
3. Joyce left her school at 3.45 in the afternoon.

1. Next he turned on the television.
2. Then he turned on the electric fan, but it wasn’t working.
3. Smith got up in the morning. He felt hot.
4. He walked to the fridge to drink cold water.
5. Finally he took a bath
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แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เร่ือง  Sequence ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

**************************************************************************************************
Part 1
Direction :  Read the passage and look at the picture. What is the correct sequence?

1.

a.  1, 2, 3, 4, 5 b.  2, 3, 4, 1, 5
c.  3, 4, 1, 5, 2 d.  4, 1, 5, 2, 3

Jill’s mother is busy with her new baby. On Sunday, Jill doesn’t go to
school.  She likes to help her mother at home. In the morning she sweeps the leaves
in front of the house. Then she waters the plants. In the afternoon she cleans the
window. Next she mops the floor. After dinner she washes the dishes. Her mother
always says, “Jill is a good helper”.
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2.

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

Direction :  Read the sentences and choose the correct answer.

Tong wants to be healthy. Each afternoon he exercises for fifteen
minutes.  Then he runs to play football with his friends. After he plays football, he
takes a shower. Finally he has good food for dinner.

1. He has lunch at noon.
2. He plays basketball in the afternoon.
3. Sam’s class starts at eight forty-five in the morning.
4. He goes home at four o’clock, after he plays basketball.
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3.   What is the correct sequence?
a.  1, 2, 3, 4 b.  3, 1, 2, 4
c.  2, 4, 3, 1 d.  2, 3, 4, 1

4.   What is the correct sequence?
a.  2, 4, 3, 1 b.  3, 4, 1, 2
c.  2, 1, 4, 3 d.  3, 2, 4, 1

5.   What is the correct sequence?
a.  2, 3, 1 b.  3, 2, 1
c.  1, 2, 3 d.  2, 1, 3

1. The ant took it and was not drowned.
2. A bird saw it.
3. An ant fell down into the river.
4. The bird dropped a piece of wood to the ant.

1. First she pushes polish on the shoes.
2. Then she shines the shoes with a cloth.
3. Now she gets cleans shoes.
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Part 2  Direction :  Look at the pictures and match the pictures with the sentences by
putting  a, b, c, d or e  in front of the item.

6.  ……………   She was tired so she rested at a bench.
7.  ……………    Last Sunday, Susan went to catch butterflies in the park.
8.  ……………    After half an hour she caught seven butterflies.
9.  ……………     She caught the butterflies with her net and put them in the bag.
10. ……………     When she arrived at the park, she saw many butterflies flying among

     the flowers.
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เฉลยใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
แผนการเรียนรูที่   3     เร่ือง  Sequence ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
CROSSWORD

F I R S T
O E T
U C F I F T H
T O I E
H N I N T H N

T H I R D A S
E L E
N L V

S I X T H Y E
H N

N T
E I G H T H
X
T

ใบงานที่  1
1. k          2.  n           3.  b          4.  c          5.  p          6.  d          7.  l           8.  g
9.  h          10.  m       11.  e          12.  q       13.  t          14.  f         15. o         16.  r

17. s         18.   j         19.  a          20.  i

ใบงานที่  2
1. 2, 1, 4, 3                 2.         4, 1, 3, 2, 5

ใบงานที่  3
3, 1, 5, 4, 2

1. b 2.  c 3.   D

แบบทดสอบหลังเรียน
Part  1 1.  d 2.  b 3.  b 4.  d 5.  C
Part  2 6.  e 7.  a 8.  d 9.  c 10.  b
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แผนการจัดการเรียนรูดวยดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เรื่อง    Sign & Notice                 เวลา  3  ชั่วโมง
************************************************************************************************************
1.  จุดประสงคปลายทาง   

1. ตีความสิ่งที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพท
2.   อานออกเสียงคําศัพทได
3.   บอกความหมายของปายประกาศได
4.   ปฏิบัติตามขอความในปายประกาศได

3.   เนื้อหา
Sign & Notice

4.   สื่อการเรียนรู
1.  Wordsquare
2.   ใบความรู เร่ือง Sign & Notice
3.   ใบงานที่ 1 , 2

5. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันเตรียม

 1.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
2.   ครูทบทวนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
3.   ครูแจงคะแนนฐานของแตละคน
ข้ันสอน
1. ครูทบทวนคําศัพท open, closed, push, pull, restaurant, department store, hotel,

hospital, telephone, stop, etc.โดยการเลนเกม Wordsquareใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําศัพทโดย      
การวงรอบคําศัพทที่กําหนดใหถูกตองและหาความหมายจาก Dictionary กลุมใดเสร็จกอนเปนผูชนะ 
ใหแตละกลุมบอกคําตอบของกลุมตนเอง หลังจากนั้นตรวจคําตอบที่ถูกตองจากใบเฉลยคําตอบ  ครูอาน
คําศัพทใหนักเรียนฟงและอานตาม  ครูสอนคําศัพท open  เปด  closed ปด  โดยบอกวาทั้งสองคํานี้เปน 
adjective หรือคําคุณศัพท และ push, pull, smoke,  turn เปน verb หรือคํากริยา restaurant, 
department store, hotel, hospital, telephone, toilet, entry ,  park  เปน noun  หรือคํานาม
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2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเคร่ืองหมายและปายประกาศซึ่งมีความสําคัญในชีวิต
ประจําวันนอกจากขอมูลขาวสารที่จะตองอานแลว  ยังตองพบกับเครื่องหมาย และ ปายประกาศตาง ๆ 
มากมายที่พบแลวจะตองมีการวิเคราะห ตีความ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันเพราะเครื่องหมายตาง ๆ 
เขามามีบทบาทในการบอกเรื่องราว  ขอมูล  ขาวสารตาง ๆ  การเตือน การขอความรวมมือ การหามการ
กระทําและปายเครื่องหมายจราจร  เชน  ทางเขา – ออก   สถานที่  ระยะทาง   ฯลฯ

3.  ครูสอนศัพท  exit, entrance, antique, escalator, elevator, intersection, etc. จาก   
ใบความรูเร่ือง Sign & Notice โดยถามวาจะพบเครื่องหมายนี้ไดที่ไหน เมื่อนักเรียนตอบก็สอนตอวา    
คําถามที่จะใชถามวาพบเครื่องหมายนี้ไดที่ไหน เปนภาษาอังกฤษวา  Where would you expect to see 
this notice?  หรือ Where can you see this sign?  หลังจากนั้นก็ถามนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ Where 
can you see this sign?  ใหนักเรียนตอบเปนภาษาอังกฤษ     

4.  ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนจับคูกันอาน  ผลัดกันถาม – ตอบ   
แกไขการตอบของเพื่อนเมื่อเพื่อนตอบผิด

ข้ันกิจกรรมกลุม
1. ครูแจกใบงานที่ 1 นักเรียนเขากลุมยอย 4 คนที่จัดใหรวมมือกัน  นักเรียนศึกษาใบความรู

เร่ือง Sign & Notice อีกครั้ง และชวยกันสรุปสาระสําคัญ จัดทําเปน  Mind mapping ชวยกันทําใบงานที่  
1  เขียนความหมายของเครื่องหมาย และปายประกาศ  บอกดวยวาพบปายนี้ที่ใดใหแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานกลุม และสรุปวาพบเครื่องหมายเหลานี้ไดที่ใด ครูอธิบายเพิ่มเติม   และตรวจคําตอบจากใบเฉลย

2. ครูแจกใบงานที่ 2 สอนคําศัพท clothes, cold, fever, letter, report, murder, cigarette   
stomach, trouble และ cafeteria ใน Part 1  should, shouldn’t , throw , allowed, careful , visitor,  
museum และ attentive  นักเรียนเขากลุมรวมมือกันเรียนรูและทําใบงานที่  2   รวมกันคิดและสรุปวา
พบเครื่องหมายเหลานี้ไดที่ใด      พิจารณา  ตีความ   บอกแนวความคิด   จับใจความสําคัญ    แลวจับคู
กิจกรรมกับปายประกาศ และตอบคําถาม  แลวนําเสนอผลงานกลุม    ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Sign & notice โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย
4.  นักเรียนเขากลุมบันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุม  จัดระดับการพัฒนา
5.  ครูมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยมและ กลุมเกงมาก
6.   นักเรียนประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนกลุมและรายบุคคล
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6. การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ประเมินตนเอง
4. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง
4.    แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทพรอมทั้ง

บอกความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคําที่สะกด
ผิดจะแกไขไดถูกตอง  แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ  ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน

2.  นักเรียนเลือกเครื่องหมายแลวตั้งคําถามและตอบ เปนการบานและจับคูกันตรวจและ
แกไขผลงานแลวนํามาสงครูอีกครั้ง   เชน

What does the above notice mean?
It means an escalator.

1. Where would you see this notice?
I would see this notice at the department store.

8.  บันทึกหลังสอน
เด็กเกงชวยอธิบายงานใหเพื่อนที่ออนฟงหลังจากที่ครูสอนแลว  เมื่อปญหาที่ไมเขาใจหรือ

สงสัยจะยกมือขึ้นถามขอสงสัย  และชวยกันทํางาน  ปรึกษางานกัน  ในแผนการจัดการเรียนรูนี้มีนักเรียน
ที่ไดคะแนนพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยมคือ กลุม 8  ซึ่งเปนไปตามที่คาดไวเพราะหัวหนากลุมสนใจสอน
เพื่อนที่ออนกวาแบบจริงจัง  มีการตีเด็กออนที่ไมสนใจ   มีการบังคับใหทํางาน  ใหอาน  ใหฝกอานคํา
ศัพทและทองคําศัพท    แตมีบางครั้งที่ดวงพรสงเสียงขูเพื่อน  หรือสอนเพื่อน      เมื่อใหฝกแตละกลุมสง
เสียงดังมาก    ครูตองคอยปรามใหเสียงเบาลงหนอยเพราะรบกวนเพื่อน  และกลุมที่ไดเปนกลุมที่  4
กลุมน้ีสนใจเรียนดี  สนใจทํางานแตมีตัวกอกวนคือจักรพันธ    ซึ่งคอยรบกวน  คุยเกง  ครูคาดโทษไว
เพราะเปนบอย  เมื่อคาดโทษไวก็เร่ิมสนใจเรียนขึ้นหนอย
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WORDSQUARE

       ใหนักเรียนแขงขันกันหาคําที่กําหนดใหตอไปน้ี  โดยวงรอบคําที่ตองการในตารางแลวหาความหมาย
ของคําศัพทโดยใช Dictionary  กลุมที่ทําเสร็จกอนเปนผูชนะ

Department store  …………………… Restaurant ……………………
Telephone …………………… Hospital ……………………
Hotel …………………… Toilet ……………………
Push …………………… Pull ……………………
Open …………………… Stop ……………………
Closed …………………… Turn ……………………
Smoke …………………… Entry ……………………
Park ……………………

D P U L L E R E A O
E U S M O K E S T P
P S T U R N S Z E E
A H O S P I T A L N
R H P A R K A C E E
T O I L E T U L P N
M T B K P A R O H T
E E D R J Q A S O R
N L G S V W N E N Y
T S T O R E T D E X
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ใบความรู
แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง Sign & Notice                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Sign & Notice  (เครื่องหมายและปายประกาศ)

เครื่องหมายการบอกขอมูล  (Signs giving information)

ทางออก Way out     ทางออกฉุกเฉิน                   ทางหนีไฟ           ทางเขา Way in / Entry

                                                                                   
                    รานอาหาร     หางสรรพสินคา   โรงแรม               hospital

  First Aid ปฐมพยาบาล      telephone  โทรศัพท           toilet  หองน้ํา            Escalator  บันไดเลื่อน        

                       Elevator  ลิฟต                            ขาย         ใหเชา

            เปด             ปด              ดึง          ผลัก

EXIT ENTRANCE

OPEN CLOSED PUSH

EMERGENCY EXIT FIRE EXIT

PULL

RESTAURANT HOTELDEPARTMENT STORE
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เครื่องหมายเตือน (Sing containing warning)

         ระวังศีรษะ             ระวังสุนัข                            ระวังการกาวเดิน

เครื่องหมายขอความรวมมือ (Sign containing request)

   

          กรุณาเขาคิว                        เงียบ ๆ   เขตโรงพยาบาล                    ขับชาๆ

     รักษาบานเมืองใหสะอาดเรียบรอย     คาดเข็มขัดนิรภัย

เครื่องหมายหาม  (Sign containing prohibition)

       หามเดินลัดสนาม                                       หามนําสุนัขเขา

หามจับ                                หามทิ้งขยะ                        หามเลี้ยงสัตว

MIND
YOUR HEAD

KEEP OFF THE GRASS

QUEUE,
PLEASE

NO DOGS ALLOWED

DO NOT
TOUCH

BEWARE OF
DOGS

QUIET !
HOSPITAL

MIND
THE STEP

SLOW

KEEP YOUR
COUNTRY TIDY

FASTEN YOUR
SEAT BELT

PLEASE  DON ‘T
FEED THE
ANIMALS
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                  No smoking   หามสูบบุหรี่                                  No swimming  หามวายน้ํา

เครื่องหมายจราจร  (Traffic signs)

             Stop                     No entry                   No parking                No left turn
             หยุด         หามเขา                  หามจอด           หามเล้ียวซาย

       No right turn                  No U turn                  No bicycle               No truck
        หามเลี้ยวขวา         หามกลับรถ   หามรถจักรยาน             หามรถบรรทุก

         One way traffic           Two way traffic              Intersection               Turn left
          เดินรถทางเดียว            เดินรถสองทาง        ส่ีแยก             เล้ียวซาย

Speed limit                                                Danger ahead
                                          จํากัดความเร็ว                                           อันตรายขางหนา
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ใบงานที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง Sign & Notice                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Direction :    Write the meaning of these signs and notices in Thai and tell the place you see
                    the notice.

1.  =       …………………………………..

2.                                                           =       …………………………………..

3.              =       …………………………………..

4.                                                           =       …………………………………..

5. =       …………………………………..

6. =       …………………………………..

7. =       …………………………………..

8. =       …………………………………..

9.                      =       …………………………………..

10. =       …………………………………..

ENTRANCE

CLOSED

PULL

MIND THE STEP

QUEUE, PLEASE

NO DOGS ALLOWED
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ใบงานที่ 2
แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง Sign & Notice                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Task  1  Direction :  Match  the activity with the sign and notice  you see .

    a          b.  c.

       d.                                                    e

                                                                                                                           f.

              g.      h.                   i j.

…………… 1.   You want to buy some clothes1 and some food.
…………… 2.   You have a cold2 and a fever3.  You want to see a doctor.
…………… 3.   You want to buy some stamps to put on a letter4.
…………… 4.   You want to report5 a murder6.
…………… 5.   You go to the park in the morning
…………… 6.   You want your car to turn left.
…………… 7.  You don’t to smoke cigarette7.
…………… 8.  There’s a danger ahead.
…………… 9.   You have a stomach8 trouble9 and want to use the toilet.
…………… 10.  You are hungry so you go to the cafeteria.

1 =  เสื้อผา 2 =  เปนหวัด  3 =  เปนไข 4 =  จดหมาย  5 =  รายงาน 
6 = ฆาตกรรม 7 =  บุหรี่   8 =  ทอง 9 =  ยุงยาก

POST OFFICE POLICE STATION DEPARTMENT STORE

KEEP OFF THE GRASS QUEUE, PLEASE
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Task 2 Direction :  Choose the correct answer.

1. What does the above1 notice mean?
a.   You shouldn’t2 throw3 anything on the grass.
b.   You should walk along the grass.
c.   You are not allowed4 to walk on the grass.
d.   You are not to allowed to cut the grass.

2. Where would you expect5 to see this notice ?
a.  In the train. b. On the door.
c.  In the park. d. At the club.

3. Which notice tell you to be careful6?

a.  b.

c. d.

4. Which notice tell you not to do something?

a. b.

c. d.

5. Which notice should a visitor7 to the museum8 be attentive9?

a.  b.

c. d.

1 =  เหนือ , ขางบน 2 = ไมควร 3 = ขวาง 4 = ยอมให, อนุญาต 5 = คาดหมาย 
6 = ระมัดระวัง 7 = ผูเขาขม 8 = พิพิธภัณฑ 9 = ใหความสนใจ

DO NOT TOUCH MIND YOUR HEAD

NO LITTERING CLOSED

KEEP OFF THE GRASS

FASTEN YOUR SEAT BELT QUEUE THIS SIDE

CLOSED

CLOSED

DO NOT TOUCH

MEMBER ONLY

KEEP OFF THE GRASS

PLEASE  DON ‘T FEED THE ANIMALS
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แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง Sign & Notice                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Part 1  Direction :  Match  the sign with the meaning.

……………… 1. a.  no parking

b. elevator
……………… 2.

c.   no entry

……………… 3. d. telephone

e. hospital
……………… 4

f.  escalator

g.  no  smoking
………………. 5.

h. intersection

Part 2 Direction :  Choose the correct answer.
1.   What does this sign mean?

a. Do not enter.
b. You’re driving in the wrong direction.
c. No left turn
d. No U turn.
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2.  Where can you see this sign?
a. At the zoo.
b. At the bank.
c. At the toilet.
d. In the park.

3.   What sign  are not allowed you to park your car ?

a.  b.

c.  d.

4. What does this notice mean?
a. Take care of your mind.
b. Be careful of your head.
c. Make up your mind.
d. Move your head forward.

5.  This is the notice at the gate of the WA WA
factory.  When will it open?
a. On April 30.
b. On May 2.
c. On May 3.
d. On May 4.

MIND YOUR HEAD

WA WA
Closed

                       May  1  -   3
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เฉลยใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง Sign & Notice                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

************************************************************************************************************
WORDSQUARE

1.   ปด 2.  ทางเขา 3.  ดึง 4.  ระวังขั้นบันได
5.   โปรดเขาแถว 6.  หามนําสุนัขเขา 7.   หามทิ้งขยะ 8.   จํากัดความเร็ว
9. เดินรถทางเดียว 10.  กลับรถ

ใบงานที่ 1

Department store  หางสรรพสินคา Restaurant รานอาหาร
Telephone โทรศัพท Hospital โรงพยาบาล
Hotel โรงแรม Toilet หองน้ํา
Push ผลัก Pull ดึง
Open เปด Stop หยุด
Closed ปด Turn หมุน , เลี้ยว
Smoke สูบบุหรี่ Entry ทางเขา
Park สวนสาธารณะ ,  ที่จอดรถ

D P U L L R E A O
E U S M O K E T P
P S T U R N S E E
A H O S P I T A L N
R H P A R K A C E E
T O I L E T U L P N
M T R O H T
E E A S O R
N L N E N Y
T S T O R E T D E

ใบงานที่ 2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



234

Part 1
1.   c         2.  h 3.   a  4.  b 5.   D
6.   i 7.  g 8.   j 9.   f 10.  e

Part 2
1.   c 2.  c  3.  b 4.  c 5.  d

แบบทดสอบหลังเรียน
Part 1

1.   e 2.  h 3.  f 4.  a 5.  c
Part 2

1.   d 2.  b 3.  c 4.  a 5.   d
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่   5    เรื่อง  Advertisement  เวลา   3   ชั่วโมง

************************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง  :   

1.  ตีความสิ่งที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน  ต 1.1.2 ,  ต 1.1.3 ,    ต  1.1.4 ,  ต 1.2.1 , ต  1.2.2  ,  ต 2.2.3 , ต 2.2.5 ,
ต 3.1.1 ,  ต 4.1.2 ,  ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพทและออกเสียงคําศัพทได
2.   บอกประเภทของโฆษณาได
3.   บอกความหมายและเลือกประเภทของโฆษณาได
4.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3.  เนื้อหา
Advertisement

4.  สื่อการเรียนรู
1. หนังสือพิมพ   Bangkok post ,  The Nation
2. ใบความรู เร่ือง Advertisement
3. ใบงาน

5. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันเตรียม
1.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
2.   ครูทบทวนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
3.   ครูแจงคะแนนฐานของแตละคน
ข้ันสอน
1.   ครูใหนักเรียนดูตัวอยางโฆษณาในหนังสือพิมพ แลวถามนักเรียนวา

T :  Do you know what  these are?
SS:  No.
T:   These are advertisements.  What does advertisement mean in Thai?
SS:  โฆษณา
T:    Do you read advertisements?  Why?
SS:  ………………………………………..
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2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา   ในชีวิตประจําวันจะพบโฆษณามากมาย
ไมวาจะเปนโฆษณาที่อยูในโทรทัศน  ตามปายขางถนน  ตามส่ิงกอสรางตาง ๆ  และที่สําคัญในหนังสือ
พิมพภาษาอังกฤษ เชน  Bangkok Post , The Nation  นักเรียนทราบหรือไมวาโฆษณาในหนังสือพิมพ
มีประโยชนอะไรกับเราบาง  โฆษณาในหนังสือพิมพนั้นมีประโยชนมากมายในเรื่องของการสมัครงาน  
การหาที่พักอาศัย  รานอาหาร    และอื่น ๆ อีก

3.  ครูแจกใบความรู  และสอนศัพท  Job Opportunities , Personnel Wanted , Property 
& Home , Restaurant และ  Lunch & Dining  ใหนักเรียนศึกษา  5  นาที  หลังจากนั้น  ครูถามเกี่ยวกับ
โฆษณาทีละประเภทและอธิบายเพิ่มเติม แนะนําวิธีการดูโฆษณาแตละประเภท ครูตรวจสอบความเขาใจ
ดวยการใหนักเรียนตอบคําถามของครูโดยนักเรียนจับคูปรึกษากัน

ข้ันกิจกรรมกลุม
1. ครูแจกใบงานที่ 1 นักเรียนเขากลุมที่จัดใหรวมมือกัน ศึกษาใบความรู เร่ือง 

Advertisement อีกครั้ง  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความหมายและประเภทของ  Advertisement      
นักเรียนชวยกันสรุปประเภทของโฆษณา  วิธีการดูวาเปนโฆษณาประเภทใด  และชวยกันอานโฆษณา  
บอกประเภทของโฆษณา  เติมประเภทของโฆษณา  สมาชิกจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหทุกคนไดเรียนรู
และเขาใจตรงกัน หลังจากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอผลงานกลุมและสรุปประเภทของโฆษณา   ครูอธิบาย
เพิ่มเติมและตรวจคําตอบจากใบเฉลย

2. ครูแจกใบงานที่ 2 สอนคําศัพท about, offer, customer, graduation, suitable,
choose, choice,  fixed,  order, prize, buffet , pay, discount, bring และ  reserve  นักเรียนเขากลุม
รวมมือกันเรียนรูและทําใบงานที่  2   รวมกันคิด   พิจารณา  ตีความ   บอกแนวความคิด   จับใจความ
สําคัญ    แลวตอบคําถาม  หลังจากนั้นนําเสนอผลงานกลุม   ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Advertisement  โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย
4.  นักเรียนเขากลุมบันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุม  จัดระดับการพัฒนา
5.  ครูมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยมและ กลุมเกงมาก
6.  นักเรียนประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนกลุมและรายบุคคล
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6. การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ประเมินตนเอง
4. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง
4.   แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทพรอมท้ังบอก

ความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคําที่สะกดผิดจะ
แกไขไดถูกตอง  แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ  ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน
8.  บันทึกหลังสอน

นักเรียนสนใจกระตือรือรนในการเรียน  สนใจเพื่อน  สนใจคะแนนที่จะได  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะมีผูที่ไดรับรางวัลจากครั้งที่แลว  นักเรียนจะชวยเหลือกัน  รวมกันเรียนรูแตไมคอยรับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมาย  ครูตองแนะนํา   สงเสริม  กระตุนใหนักเรียนรับผิดชอบมากขึ้น  จากแผนการจัดการ
เรียนรูนี้มีกลุมท่ีไดรับรางวัลเปนกลุมยอดเยี่ยมคือกลุม 7    และกลุม  5   ไดเปนกลุมเกงมาก
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ใบความรูที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่  5  เร่ือง  Advertisement                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************

การโฆษณา (Advertisement) หมายถึงการประกาศใหคนทั่วไปไดทราบเกี่ยวกับการสมัครงาน การ
เสนอขาย   การศึกษา  ฯลฯ   และพยายามจูงใจหรือมีอิทธิพลตอผูรับขาวสารในลักษณะใหซื้อสินคาหรือ
ใชบริการ

โฆษณาจากหนังสือพิมพ  มีทั้งขนาดใหญ ขนาดเล็ก  และมีการแบงเปนหมวดหมู
มีหลักการอาน  ดังนี้

 การอานโฆษณาเปนการอานเพื่อเก็บขอมูล ไมจําเปนตองอานในทุกรายละเอียด
 วิธีอานแบบผาน ๆ จะชวยใหเลือกอานโฆษณาที่ตองการไดเร็วขึ้น
 ถารูความหมายของศัพทและคํายอตาง ๆ จะอานโฆษณาไดเขาใจดีขึ้น
 ถารูจักหมวดหมูของโฆษณาในหนังสือพิมพ จะชวยใหคนหาขอมูลท่ีตองการไดเร็วขึ้น

1. โฆษณาเกี่ยวกับการสมัครงาน (Job Opportunities หรือ Personnel Wanted)
2. โฆษณาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (Property & Home)
3. โฆษณาเกี่ยวกับรานอาหาร (Restaurant หรือLunch & Dining)

การอานโฆษณาจากหนังสือพิมพ

หลักในการอานโฆษณา

ประเภทของโฆษณา
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โฆษณาเกี่ยวกับการสมัครงาน
(Job Opportunities หรือ Personnel Wanted)

ตําแหนงงานที่ตองการ
รับสมัคร

คุณสมบัติของผูสมัคร

ชื่อ ที่อยูของบริษัท
หรือผูรับสมัคร

ตําแหนงงานที่ตองการ
รับสมัคร

คุณสมบัติของผูสมัคร

ชื่อ ที่อยูของบริษัท
หรือผูรับสมัคร
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คําศัพทเกี่ยวกับโฆษณาสมัครงาน

salary  =  เงินเดือน apply for  = สมัครงาน
expected salary  =  เงินเดือนที่พอใจ  resume  =  ประวัติยอ
responsible =  มีความรับผิดชอบ reliable  =  นาเชื่อถือ
Bachelor’s degree  =  ปริญญาตรี experience  =  ประสบการณ
recent photo  =  รูปถายเมื่อเร็ว ๆ นี้ knowledge  =  ความรู
apply in person  =  ไปสมัครดวยตนเอง position  =  ตําแหนง
manager  =  ผูจัดการ secretary  =  เลขานุการ
receptionist  =  พนักงานตอนรับ supervisor  =  ผูควบคุมดูแล
good command of English  =  สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี
experience will be an advantage =  มีประสบการณจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

ตําแหนงงานที่ตองการ
รับสมัคร

คุณสมบัติของผูสมัคร

ชื่อ ที่อยูของบริษัท
หรือผูรับสมัคร
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โฆษณาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(Property & Home)

รายละเอียดตาง ๆ

ชื่อและประเภทของที่พัก

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได
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หลักการการอานจับใจความสําคัญ
1.   ชื่อและประเภทของที่พักอาศัย  เชน  apartment, house, townhouse, condo, flat,  ใหเชา

หรือขาย  ที่ตั้งของที่พักอาศัย
2.   รายละเอียดตาง ๆ เชน ลักษณะของที่พักอาศัย  ความกวาง ยาว จํานวนหอง

อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน furniture, air – conditioner, lift, computerized telephone,
automatic phone

3.   ที่อยูหรือเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได

คําศัพทเกี่ยวกับโฆษณาที่อยูอาศัย
for rent  =  ใหเชา for sale  =  ขาย location  =  ที่ตั้ง

prestigious location  =  ที่ตั้งดีเยี่ยม  fully furnished  =  มีเฟอรนิเจอรครบครัน
automatic phone  =   โทรศัพทอัตโนมัติ      telephone service  =  บริการโทรศัพท
computerized telephone  =  โทรศัพทที่ใชดวยเครื่องคอมพิวเตอร
24-hour security  = รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
facilities  = ส่ิงอํานวยความสะดวก

ตัวยอและคํายอ

m./m.  meter/month เมตร/เดือน
Fl  floor ชั้น
opp. opposite ตรงขาม
ba bathroom/bath หองน้ํา
w2 square wah ตารางวา
Ext extension หมายเลขติดตอภายใน
m2 square metre ตารางเมตร
a/c air-condition  เครื่องปรับอากาศ
b/r bedroom หองนอน
sq.w square wah ตารางวา
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โฆษณาเกี่ยวกับรานอาหาร
(Restaurant หรือLunch & Dining)

ประเภทของอาหาร

ชื่อรานอาหาร

ที่อยูของราน

ประเภทของอาหาร
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คําศัพทเกี่ยวกับโฆษณารานอาหาร

sanitary       = สะอาดถูกหลักอนามัย
reservation           =  การจอง
dine             = รับประทานอาหารเย็น
fresh & delicious   = สดและอรอย
terrific food  = อาหารวิเศษสุด
cuisine         = การปรุงอาหาร
buffet         = บุฟเฟต
chef             =  หัวหนาพอครัว
snack           =  อาหารวาง
draft-beer              = เบียรสด
legendary    = ตนตํารับ
a la carte               = อาหารตามสั่ง
banquet , feast     =   งานเลี้ยงอาหาร
flavor           =  รสชาด

ชื่อรานอาหาร

ประเภทของอาหาร

เวลาที่เปดที่อยูของราน
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ใบงานที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูที่  6  เร่ือง   Advisement                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************

Read the advertisement below then put  the word given  in the box  under the advertisement.

Personnel Wanted       Property & Home Lunch & Dining

………………………………………………..

………………………………………………..
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ใบงานที่ 2
แผนการเรียนรูที่  5  เร่ือง Advertisement                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Read the advertisements below and choose the best answer.

1.   What are the above advertisements about1?
a.   Work.  b.  Townhouse.
c.  Eating out. d.   Personnel Wanted.

2. ……………….. offers2 the customers3 Italian food?
a.    1 b.   2
c.    3                                        d.   4

3. Siri and her 25 friends want to have party on their graduation4.  Which restaurant
      should be the most suitable5?

a.   1 b.  2
c.   3 d.  4

4. ………………… offers the customers to choose6 their own choices7 of food with a fixed8

place.
a.  4 b.  1
c.  2 d.  3

1   เกี่ยวกับ 2   เสนอให 3   ลูกคา 4   การไดรับปริญญา  5   เหมาะสม
6   เลือก 7   ทางเลือก 8   กําหนดแนนอน
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5. What can you order9 at Baan Khanitha?
a.  Thai food. b.  French  food.
c.  Italian food. d.   Wine.

6. You can’t have ………………… at “PAESANO”.
a.  lunch b.  dinner
c.  supper d.   breakfast

7. If you want to drink wine, what number do you phone?
a.  0-2252-3592 b.  02-658-5678
c.  0-2258-4128 d.  0-2662-6336

8. What restaurant has got a prize10  for 8 years?
a.  The Cortyard. b.  Baan Khanitha.
c.  PAESANO. d.   A l’e’tage.

9. Suda , Somsak, Sompong and their nine years old brother, Sompong,  had buffet11

at The Courtyard.  How much did they pay12?
a.   1,140 baht. b.  1,290 baht.
c.   1,440 baht. d.  1,590 baht.

10. If you want 10% discount13, what will you do at A l’e tage ?
a. Enjoy out set menu monthly.
b. Bring14 the advertisement to the restaurant.
c. Reserve15 1 table.
d. Order  Bordeaux set.

9    สั่ง 10  รางวัล         11  อาหารบุฟเฟต           12  จาย     13   ลดราคา     14   นํา 15  จอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



248

แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่  5        เรื่อง Advertisement                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Read the advertisement and choose the best answer.

1.   What are the above advertisements about?
a.  Eating out. b.  property & Home.
c.  Lunch & Dining. d.  Personnel wanted.

2. What is not correct about the THAIRONG TOWER advertisement?
a. Somsak and Somsri rent fully furnished at 7,500 baht/month.
b. Somchai rents unfurnished at 5,000 baht/month.
c. Sompong rents fully furnished at 90,000 baht/year.
d. Sombat rents unfurnished at 65,000 baht/year.

3. You have 3,000 baht /month.  What  do you rent for living?
a.  Phong Apartment. b.  Thairong Tower
c.  Mind Mansion. d.   Bankok Apartment
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4. Malee likes to swim very much. What should she rent of living?
a.  Phong Apartment b.  Thairong Tower
c.  Mind Mansion d.  Bangkok Apartment

5. Which  is not likely1 safe2  to live in?
a. Phong Apartment b. Thairong Tower
c. Mind Mansion d.  Bangkok Apartment

6. What are the above advertisements about?
a.  Eating out b.  Lunch & Dining
c.  Personnel wanted d.  Property & Home

7. Mike is 29 years old. He  is a technical jewelry3 . He has worked at the jewelry shop for 15
years. Which advertisement will he choose4 to apply5 for a job?

a. 1 b. 2
c. 3 d. 4

1   นาจะเปนไปได , เหมาะสม 2    ปลอดภัย  3    เครื่องเพชรพลอย 4   เลือก 5   ประยุกตใช
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8. David is an American math6 teacher. He wants to work. What phone number does he
phone to?

a.   01-687-2690 b.  0-1830-9521
c.  02-521-7778 d.  02-254-4834

9. What are the above advertisements about?
a. Restaurants b.  Personnel Wanted
c.   Job Opportunities d.  Property & Home

10.  If you want to celebrate7 Christmas , what number do you call?
a.  02-632-2811-3 b.  02-2620892
c.  02-662-0766 d.  02-632-2814

6   คณิตศาสตร 7   ฉลอง
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เฉลยใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่  5        เรื่อง Advertisement                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
ใบงานที่  1

Property & Home Lunch & Dinning
Lunch & Dinning Personnel  wanted
Property & Home Personnel  wanted

ใบงานที่  2
1. c 2. c 3. c 4. b 5. a
6. d 7. d 8. b 9. b 10. b

แบบทดสอบหลังเรียน

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  จ
แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1
แผนการจัดการเรียนรูที่  6   เรื่อง   Weather  Forecast เวลา   3   ชั่วโมง

*****************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง  :

1.  ตีความจากสิ่งที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน  ต 1.1.2 ,  ต 1.1.3 ,    ต  1.1.4 ,  ต 1.2.1 , ต  1.2.2  ,  ต 2.2.3 , ต 2.2.5 ,
ต 3.1.1 ,  ต 4.1.2 ,  ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1. บอกความหมายของคําศัพทได
2. อานออกเสียงคําศัพทได
3. อานพยากรณอากาศได
4.    ตีความจากสิ่งที่อานไดและตอบคําถามตามเหตุและผลได

3.  เนื้อหา
Weather Forecast

4.  สื่อการเรียนรู
 1.  เกม weather word search
 2.  ใบความรู  เร่ือง Weather Forecast
 3.  ใบงาน
5.  กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันเตรียม
1.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
2.   ครูทบทวนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
3.   ครูแจงคะแนนฐานของแตละคน
ข้ันสอน
1. ครูทบทวนคําศัพท  hot , cold , warm , cool , rain, , sun,etc.   โดยการเลนเกม

Weather Word Search โดยใหนักเรียนจับคูคนหาคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
โดยดูตามแนวขวาง หรือ แนวตั้ง และวงลอมรอบคํา  แลวเติมคําตอบที่ไดลงในชองวาง  คูใดเสร็จกอน
เปนผูชนะ  เฉลยคําตอบที่ถูกตองจากใบเฉลยคําตอบ

2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ ในปจจุบันการพยากรณอากาศมี
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ความสําคัญมาก  ทําใหทราบเกี่ยวกับอากาศวาจะเปนอยางไร  จะไดสามารถวิเคราะหสถานการณ และ
เตรียมตัวใหพรอมที่จะรับสถานการณนั้นได  เชน อากาศรอน หนาว ฝนตก ฯลฯ  ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่นักเรียนจะตองอานเชิงวิเคราะหเพื่อจะตีความจากพยากรณอากาศ

2.  ครูสอนคําศัพทจากใบความรู เกี่ยวกับการพยากรณอากาศโดยครูอานใหนักเรียนฟง แลว
อานตามครู  ครูใหนักเรียนอานอีกครั้ง  คอยชวยเหลือเมื่อนักเรียนอานไมไดหรืออานผิด  หลังจากนั้นให
แตละกลุมเลนเกมทายคําศัพท  โดยครูจะบอกศัพทแลวใหนักเรียนบอกความหมาย  ใหคะแนนสําหรับ
กลุมท่ีตอบถูก  กลุมไหนไดคะแนนมากเปนผูชนะ

3.  ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 นักเรียนชวยกันสรุปการพยากรณอากาศ ครูแนะวิธี
การดูพยากรณอากาศแตละที่วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

4.  ตรวจสอบความเขาใจโดยใหนักเรียนจับคูกันตอบคําถามของครู
ข้ันกิจกรรมกลุม
1. ครูแจกใบงานที่ 1 นักเรียนเขากลุมยอย 4 คน ที่จัดใหรวมมือกัน นักเรียนศึกษา

ใบความรูเร่ือง Weather Forecast อีกครั้ง และชวยกันสรุปสาระสําคัญ ชวยกันทําใบงานที่ 1   เขียน
พยากรณอากาศ  นําเสนอผลงานกลุม และสรุป  ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

2.   ครูแจกใบงานที่  2  สอนคําศัพท according to , true , false , same , different , haze,
various ,  areas    นักเรียนเขากลุมรวมมือกันเรียนรูและทําใบงานที่  2    รวมกันคิด พิจารณา   ตีความ
บอกแนวความคิด   จับใจความสําคัญและสรุปวาขอความที่ใหมาถูกหรือผิดและคอบคําถาม  แลว    
นําเสนอผลงานกลุม    ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

ข้ันประเมินผลและมอบรางวัล
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Weather Forecast โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย
4.  นักเรียนเขากลุมบันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุม  จัดระดับการพัฒนา
5.   ครูมอบรางวัลใหกับกลุมยอดเยี่ยมและ กลุมเกงมาก
6.    นักเรียนประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนกลุมและรายบุคคล
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6.   การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ประเมินตนเอง
4. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักเรียน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยตนเอง
4.   แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทพรอมท้ัง

บอกความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคําที่สะกด
ผิดจะแกไขไดถูกตอง  แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ  ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน

8.  บันทึกหลังสอน
นักเรียนสนใจเรียนดี ชวยเหลือกันและกัน รวมมือกันเรียนรู   สวนดานความรับผิดชอบยังมี

นอย  มีกลุมท่ีมีความรับผิดชอบดี 2 กลุม ซึ่งสนใจ  เอาใจใสการเรียนเปนอยางดีทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เปนเด็กเกงก็เปนได  กลุมที่ไดรับรางวัลคร้ังนี้ไดแกกลุมที่ 4  เปนกลุมยอดเยี่ยม  และกลุม  6  เปนกลุม
เกงมาก
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WEATHER WORD SEARCH

A X F E W O B F
D C R A I N A O
A A H S N O W G
C L O U D S K Y
O M T N I C E G
O N B S T O R M
L C O L D H O R
M I P H U M I D

คําตอบที่ได
1. ……………………………….
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
5. ………………………………..
6. ………………………………..
7. ………………………………..
8. ………………………………..
9. ………………………………..
10. ………………………………..
11. ………………………………..
12. ………………………………..
13. ………………………………..
14. ………………………………..
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ใบความรู
แผนการจัดการเรียนรูที่  6       เรื่อง  Weather Forecast                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************

Vocabulary
weather    สภาพอากาศ temperature / Temp.   อุณหภูมิ
Minimum / Min   คาต่ําสุด  Maximum / Max   คาสูงสุด

the centigrade / Celsius / °c   องศาเซลเซียส the Fahrenheit /  °F    องศาฟาเรนไฮต
rise             ขึ้น         set            ตก               a.m../ ante meridian   กอนเที่ยง
p.m./ post meridian   หลังเที่ยง forecast           พยากรณ , ทํานาย

legend   ตารางอธิบายแผนภูมิ sunny   แดดจา
partly  cloudy  มีเมฆหมอกบางสวน thundershowers  พายุฝนฟาคะนอง

rain  ฝนตก cloudy มีเมฆ
windy  มีลมแรง waves คล่ืน
cold  หนาว cool เย็น

อุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุด
Max.  -   Min

พระอาทิตย  ขึ้น – ตก
พระจันทร  ข้ึน – ตก

rise - set

ตารางอธิบายแผนภูมิ
การพยากรณ

Forecast Legend
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คาอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุด  (Min –Max)

Vocabulary
north  เหนือ south  ใต  
west  ตะวันตก east  ตะวันออก 
northeast  ตะวันออกเฉียงเหนือ      southeast  ตะวันออกเฉียงใต
southwest  ตะวันตกเฉียงใต     east coast ฝงทะเลตะวันออก   
pressure   ความกดอากาศ weaken    ออนกําลัง
fog  หมอก monsoon  ลมมรสุม
heavy  rain   ฝนตกหนัก frost  น้ําคางแข็ง
showers  ฝนตกปรอย ๆ mist  หมอก
hail  ลูกเห็บ increase  เพิ่ม
decrease   ลด   upper       เหนือกวา, สูงกวา
 widespread   กวางขวาง , แผกระจาย intervals    เปนชวง ๆ  เปนครั้งคราว
isolate showers  ฝนตกเปนหยอม ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



258

Abbreviation

WF Weather Forecast
cdy cloudy
clr sunny or clearly
rny rainy
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ใบงานที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูที่   6       เร่ือง  Weather  Forecast                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Direction :  According to the Weather Forecast, complete the table below.

 Weather Forecast City Mim. Max.
Example :        rainy Auckland 14 19
1. Beijing -8 -2
2. Brunei 24 30
3. Chengdu 06 09
4. Guangzhou 12 19
5. Hanoi 20 27
6. Ho Chi Minh 21 33
7. Hong Kong 12 19
8. Jakarta 24 32
9. Karachi 15 27
10. Kuala Lumpur 24 32
11. Kunming 03 17
12. Manila 22 29
13. Melbourne 16 34
14. New Delhi 10 21
15. Seoul -6 01
16. Shanghai 03 07
17. Singapore 24 32
18. Sydney 19 28
19. Taipei 16 25
20 Tokyo 04 11

cloudy (cdy)      sunny or clearly (clr)             rainy  (rny)
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ใบงานที่ 2
แผนการจัดการเรียนรูที่   6     เร่ือง Weather  Forecast       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************

Task  1   Direction : According to1 the Weather Forecast, Write T (True2)  or F (False3)

………………. 1.  The sun rises at 04.03 p.m.
……………… 2.  The minimum temperatures of the South(east coast) and the South

     ( west coast)  are the same4 but their weather is different5.
………………   3.  The maximum temperatures of the Central and the East & Coastal are

     the same
……………… 4.  The weather of the North is cool with morning fog and day haze6.
……………… 5.  The weather of the Gulf of Thailand is cool.

1 = ขึ้นอยูกับ 2 = ถูก      3 =  ผิด 4 = เหมือนกัน 5 =  แตกตาง          6  =  เมฆหมอก, ความสลัว
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Task  2   Direction : Read the weather forecast then answer the questions.
6   Which part of Thailand is cold?

a. Northeast and Southwest b.  North and Southeast.
c. North and Northeast d.  North and Central.

7   How is the weather in the northeast part of Thailand?
a. Cold and morning fog in various7 areas8.
b. Morning fog and cold.
c. Cool with morning fog and day haze..
d. Partly cloudy and cool.

8    Which part of Thailand is the coldest?
a.  East & Coast b.  Central
c.  Northeast d. North

9.  Which city in Asia-Pacific is the coldest?
a.   Xian b.  Seoul

       c.  Beijing d. Ho chi Minh
10.  Which city in Europe, Africa & Middle East is the hottest?

a. Cape Town b.  Johannesburg
c. Amsterdam d.  Athens

7 =  หลากหลาย 8 =  พื้นที่
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แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8  เร่ือง weather                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
Direction : Read the weather forecast then answer the questions.

1. How is the weather in Bangkok?
a. Morning fig and thick patches in various areas and cold.
b. Cool with morning fog.
c. Cold in upper part.
d. Partly cloudy and cool.

2. What time does the sun rise?
a.   At 06.35 a.m. b.  At 05.54 p.m.
c.   At  00.45 p.m. d.  00.18 p.m.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



263

3. Which part of Thailand is the coldest?
a.  North b. Northeast
c.  Central d.  East & Coastal

4. Which part of Thailand has isolated showers?
a.  North b. Central
c.  East & Coastal d.  South

5. Which part of Thailand is the hottest?
a. Northeast and South (east coast)
b. North and Northeast
c. East & Coastal and South (west coast)
d. Central and East & Coastal

6. Which city in The Americas is cloudy?
a.  Mexico city b. Boston
c.  San Francisco d.  Toronto
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7.   Which city in Europe, Africa & Middle East is the coldest?
a.  Moscow b.  London
c.  Copenhagen d.  Belgrade

8. Which city in the wold is the hottest?
a.   Lima b.  Johannesburg
c.  Kuala Lumpur d.  Moscow

9. How is the weather in Mexico City?
a.  cloudy b. sunny
c.  rainy d.  clearly

10. Which city in Asia-Pacific  is sunny?
a.  Hanoi b.  Shanghai
c.  Kunming d. Auckland 
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เฉลยใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่  6      เร่ือง weather               ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

*****************************************************************************************************
ใบงานที่  1

1. cloudy (cdy) 2. rainy  (rny) 3. cloudy (cdy)
4. cloudy (cdy) 5.  sunny or clearly (clr) 6. sunny or clearly (clr)
7. cloudy (cdy) 8. rainy  (rny) 9. sunny or clearly (clr)
10. cloudy (cdy) 11. sunny or clearly (clr) 12. cloudy (cdy)
13. cloudy (cdy) 14. cloudy (cdy) 15. cloudy (cdy)
16. cloudy (cdy) 17. cloudy (cdy) 18. sunny or clearly (clr)
19. cloudy (cdy) 20. sunny or clearly (clr)

ใบงานที่  2
Task 1

1.   F 2.  T 3.  T 4.  F 5.  T
Task 2

1.   c 2.  b 3.  d 4.  c 5.  a

แบบทดสอบหลังเรียน
1.   b 2.  a 3.  a 4.  d 5.  c

6.   b 7.  d 8.  c 9.  c 10.  b

 WEATHER WORD SEARCH
A X F E W O B F
D C R A I N A O
A A H S N O W G
C L O U D S K Y
O M T N I C E G
O N B S T O R M
L C O L D H O R
M I P H U M I D

คําตอบที่ได  1.  fog     2.  wind     3.  rain     4.  calm     5.  hot     6.  sun     7.  snow     8.  cloud
9. sky     10.  cool     11.  ice     12.  storm     13.  cold      14.  humid
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เรื่อง  Context clue                  เวลา  3  ชั่วโมง
*****************************************************************************************************

1. จุดประสงคปลายทาง   
1.    ตีความสิ่งที่อานได

(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2. จุดประสงคนําทาง

1. บอกตัวชี้นําความหมายในขอความที่อานได
2. บอกความหมายของคําศัพทโดยใชตัวชี้นําความหมายได
3. อานออกเสียงคําศัพทได
4. ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3. เนื้อหา
การเดาความหมายของคําศัพท
-    การเดาความหมายจากการบอกความหมายโดยตรง
-    การเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา

4. สื่อการเรียนรู
1. บัตรคํา  :  frog, land, water, tail, swim, pond, amphibian,  reptile, tadpole
2. บัตรภาพ  : กบ , พื้นดิน , น้ํา , หาง , วายน้ํา , บอนํ้า
3.     ใบความรูเร่ือง  Context Clue
4.     ใบงานที่  1 , 2

5. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันกอนการอาน
1. ครูสอนรองเพลง The little frog
2. ครูทบทวนคําศัพท frog, land, water, tail, swim, pond โดยใชบัตรคําและบัตรภาพ
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
4.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ  ปญหาในการอาน วิธีการแกปญหา

การไมรูความหมายของคําศัพทโดยการใช  Context  Clue  บอกความหมายของ Context Clue   ในที่นี้
จะกลาวถึง  2 อยางคือ  การเดาความหมายโดยตรงและการเดาความหมายจากการกลาวซ้ํา

5.  ครูสอนศัพท amphibian,  reptile, tadpoleโดยใชบัตรคํา และบัตรภาพ กบ ลูกออด
6.  ครูแจกใบความรูใหเวลานักเรียนศึกษา  10  นาที ครูอธิบายเพิ่มเติม  เปดโอกาสให
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นักเรียนซักถาม
 ข้ันระหวางการอาน
1.    ครูแจกใบงานที่  1    ครูอานเรื่องใหนักเรียนฟง  2   คร้ัง  นักเรียนฟงและอานตาม
2.    นักเรียนทําใบงานที่ 1  เขียน clue และความหมายของคํา
3.    นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ  ครูอธิบายเพิ่มเติม
4. ครูแจกใบงานที่ 2  ปฏิบัติตามใบงานที่  2  เขียนตัวชี้นํา  และ ความหมายของคํา
5. นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ  ครูอธิบายเพิ่มเติม
ข้ันหลังการอาน
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Context Clue  เปน  Mind mapping  โดยมีครู

คอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบ

 3.   ตรวจคําตอบ
6. การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
หลังจากนักเรียนทําใบงานที่   2   แลวนักเรียนแตละคนเขียนคําศัพทที่ไดจากการเรียนเรื่อง 

Context Clue  ใสสมุด  และจับคูฝกสะกดคําศัพท ที่เขียนไวนอกชั่วโมงเรียน  โดยใหนักเรียนทํารายการ
คําที่สะกดผิด  แลวใหนักเรียนฝกใหมจนกวาคําศัพทที่ผิดจะแกไขไดถูกตอง
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่   2   เรื่อง   Main Idea                  เวลา  3  ชั่วโมง
*****************************************************************************************************

1. จุดประสงคปลายทาง   
1.  จับใจความสําคัญได

(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2. จุดประสงคนําทาง
 1.   บอกความหมายของคําศัพทได
 2.   อานออกเสียงคําศัพทได

3.   ระบุประโยคที่เปนใจความหลักได
4.   บอกรายละเอียดของใจความหลักได

3. เนื้อหา
Main  Idea

4. สื่อการเรียนรู
1.  เกม Hangman
2. Wordsquare
3. บัตรคํา  Main  Idea ,  paragraph , topic , supporting details,  alligator, cute,

grow, strength, enjoy, company, attack, stay, away
4.   บัตรภาพ จระเข
5.   ใบความรูเร่ือง Main  Idea

 6.   ใบงานที่ 1 , 2
5.  กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันกอนการอาน
1.   ครูทบทวนคําศัพทโดยการเลนเกม Hangman
2.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
3.   ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอาน  ในการอานหนึ่งยอหนานักเรียนจะตองเขาใจ

เนื้อหาของเรื่องโดยตลอด  และจะตองเขาใจถึงจุดมุงหมาย  วิธีเรียบเรียงเนื้อหา หรือวิธีเสนอความคิด
ของผูเขียน  รวมทั้งความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางขอมูลดวย   การทราบถึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะทําให
นักเรียนอานไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจดีขึ้น

4.   ครูอานบัตรคํา  main  Idea,  paragraph , topic , supporting details  ใหนักเรียนฟง
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แลวนักเรียนอานตาม   
5.   ครูแจกใบความรู ใหเวลานักเรียนศึกษา  5  นาที    ครูตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนโดยนักเรียนตอบคําถามของครูเกี่ยวกับ paragraph, main  Idea,   topic, supporting details,
และตําแหนงของ main  Idea

6.   ครูสอนศัพท โดยใชบัตรคํา alligator, cute, grow, strength, enjoy, company, attack,  
stay away   และบัตรภาพ จระเข  ใหนักเรียนสะกดคํา และ อาน  หลังจากนั้นใหนักเรียนเลนเกม
Wordsquare

ข้ันระหวางการอาน
1.  นักเรียนเขากลุม  กลุมละ  4  คน  ครูแจกใบงานที่  1 อานเรื่องใหนักเรียนฟง 2  คร้ัง   

นักเรียนฟงและอานตาม  นักเรียนชวยกันทําใบงานที่ 1     เสร็จแลวเปล่ียนกันตรวจภายในกลุม  นักเรียน
รวมกันสรุปงานจากใบงานที่  1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุป และครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีขอสงสัย

2.  นักเรียนทําใบงานที่ 2 อาน  paragraph  คําศัพทใดไมไดก็หาจาก Dictionary
และตอบคําถาม  เสร็จแลวเปลี่ยนกันตรวจ  นักเรียนรวมกันสรุปงานจากใบงานที่  2 ครูและ        
นักเรียนชวยกันสรุป และครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีขอสงสัย

ข้ันหลังการอาน
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Main Idea โดยมีครูคอยชวยเหลือ

 2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบ
 3.   นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยชวยกันเฉลยคําตอบ

6.  การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนหาคําศัพทที่ไมไดจาก Dictionary  แลวบันทึกเปนคําศัพทของกลุม  เพื่อนํา

เสนอเปนผลงานของกลุม
2. นักเรียนชวยกันเขียนคําศัพทและความหมายที่ไดจากการเรียนเรื่อง Main  Idea
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่   3     เรื่อง  Sequence                  เวลา  3  ชั่วโมง
*****************************************************************************************************

1. จุดประสงคปลายทาง   
1.  เรียงลําดับเหตุการณจากขอความที่อานได

(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2. จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพท
2.   บอกลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได
3.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3. เนื้อหา
Sequence

4. สื่อการเรียนรู
1. Crossword
2. ใบความรูที่ 1  Sequence
3. ใบความรูที่  2  Past  Simple  Tense
4.     ใบงานที่ 1 ,  2 และ  3

5.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันกอนการอาน

  1.  ครูทบทวนคําศัพท  first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
tenth, then, next, finally โดยการเลนเกม Crossword ใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําศัพท  ดวยการเติม
ตัวอักษรลงในชองวาง โดยมีการบอกคําใบใหในแนวขวางและแนวตั้ง  กลุมใดเสร็จกอนเปนผูชนะ  เฉลย
คําตอบที่ถูกตอง

2.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
3.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการลําดับเหตุการณ  เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองเปน

ไปตามลําดับกอนหลัง เมื่อนักเรียนอานแลวตองสามารถวิเคราะหไดวา เหตุการณใดเกิดกอน  เหตุการณ
ใดเกิดหลัง  โดยการวิเคราะหจากเนื้อเรื่องหรือคําบอกลําดับเหตุการณ

4.   ครูทบทวนการใช  Past Simple Tense  และสอนศัพท  คํากริยาชองที่ 2  จากใบความรู
ที่  2   ครูสอนอานแลวใหนักเรียนอานคําศัพทตามครู  ครูตรวจสอบความเขาใจคํากริยาชองที่  1  และ  2  
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โดยใหนักเรียนทําใบงานที่  1   จับคูคําศัพทชองที่  1  และชองที่  2  แลวใหเขียนความหมายของคําศัพท  
แลวชวยกันเฉลยคําตอบ

5.  ครูแจกใบความรูที่  1  ใหเวลานักเรียนศึกษา  10  นาที   นักเรียนอานทําความเขาใจ    
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sequence   ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนตอบคําถาม   
ครูและนักเรียนชวยกันสรุป

ข้ันระหวางการอาน
1. ครูแจกใบงานที่  2  นักเรียนเขากลุม กลุมละ  4  คน  ศึกษาใบความรูเร่ือง Sequence

อีกครั้ง   แลวชวยกันสรุปสาระสําคัญ    ชวยกันทําใบงานที่  2    เรียงลําดับเหตุการณ  ครูอธิบายเพิ่มเติม  
ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานกลุม  และตรวจคําตอบจากใบเฉลย

2. นักเรียนทําใบงานที่  3   อาน  paragraph   แลวตอบคําถาม  แลวนําเสนอผลงานกลุม
ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

ข้ันหลังการอาน
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ sequence โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบ
3.   นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยชวยกันเฉลยคําตอบ

6.   การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7.  กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนหาคําศัพทที่ไมไดจาก Dictionary  แลวบันทึกเปนคําศัพทของตนเอง
2. นักเรียนชวยกันเขียนคําศัพทและความหมายที่ไดจากการเรียนเรื่อง Sequence
3.    นักเรียนเขียนประโยคเรียงลําดับเหตุการณที่นักเรียนทําในวันหยุด  โดยใช Past Simple

Tense  โดยดูตัวอยางจากใบงาน
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เรื่อง    Sign & Notice                 เวลา  3  ชั่วโมง
*****************************************************************************************************

1. จุดประสงคปลายทาง   
1.   ตีความสิ่งที่อานได

(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.2,  ต 1.1.3,  ต 1.1.4,  ต 1.2.1,  ต 1.2.2,  ต 2.2.3,  ต 2.2.5, ต 3.1.1,
ต 4.1.2, ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพท
2.   อานออกเสียงคําศัพทได
3.   บอกความหมายของปายประกาศได
4.   ปฏิบัติตามขอความในปายประกาศได

3.   เนื้อหา
Sign & Notice

4.   สื่อการเรียนรู
1. Wordsquare
2.   ใบความรู เร่ือง Sign & Notice
3.   ใบงานที่ 1 , 2

5. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันกอนการอาน
1.   ครูทบทวนคําศัพท open, closed, push, pull, restaurant,  department store,

hotel,  hospital, telephone, stop, etc.โดยการเลนเกม Wordsquare  ใหหาคําศัพท  โดยการวงรอบ
คําศัพทที่กําหนดใหถูกตองและหาความหมายจาก Dictionary  ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ
ครูอานคําศัพทใหนักเรียนฟงและอานตาม

2.   ครูสอนคําศัพท  open  เปด  closed ปด  โดยบอกวาทั้งสองคํานี้เปน adjective  หรือคํา
คุณศัพท และ  push, pull, smoke,  turn เปน verb หรือคํากริยา restaurant, department store, hotel,
hospital, telephone, toilet, entry ,  park  เปน noun  หรือคํานาม

3.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
4. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเคร่ืองหมายและปายประกาศซึ่งมีความสําคัญในชีวิต

ประจําวันนอกจากขอมูลขาวสารที่จะตองอานแลว  ยังตองพบกับเครื่องหมาย และ ปายประกาศตาง ๆ 
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มากมายที่พบแลวจะตองมีการวิเคราะห ตีความ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันเพราะเครื่องหมายตาง ๆ 
เขามามีบทบาทในการบอกเรื่องราว  ขอมูล  ขาวสารตาง ๆ  การเตือน การขอความรวมมือ  การหาม
การกระทํา  และปายเครื่องหมายจราจร  เชน  ทางเขา – ออก   สถานที่  ระยะทาง   ฯลฯ

5.  ครูสอนศัพท  exit, entrance, antique, escalator, elevator, intersection etc. จาก   
ใบความรูเร่ือง Sign & Notice โดยถามวาจะพบเครื่องหมายนี้ไดที่ไหน  เมื่อนักเรียนตอบ ก็สอนตอวา
คําถามที่จะใชถามวาพบเครื่องหมายนี้ไดที่ไหน  เปนภาษาอังกฤษวา  Where would you expect to 
see this notice ?  หรือ Where can you see this sign?  หลังจากนั้นก็ถามนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
Where can you see this sign?  ใหนักเรียนตอบเปนภาษาอังกฤษ     

6.  ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนจับคูกันอาน  ผลัดกันถาม – ตอบ
ข้ันระหวางการอาน
1. ครูแจกใบงานที่  1  นักเรียนเขากลุมยอย  4  คนศึกษาใบความรูเร่ือง Sign & Notice

อีกครั้งและชวยกันสรุปสาระสําคัญ จัดทําเปน  Mind mapping  ชวยกันทําใบงานที่  1 เขียนความหมาย
ของเครื่องหมาย และปายประกาศ  บอกดวยวาพบปายนี้ที่ใด  ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานกลุม และ
สรุปวาพบเครื่องหมายเหลานี้ไดที่ใด ครูอธิบายเพิ่มเติม

2. ครูแจกใบงานที่  2  สอนคําศัพท clothes , cold, fever, letter, report , murder,
cigarette,  stomach, trouble และ cafeteria ใน Part 1  should, shouldn’t , throw , allowed, careful 
, visitor,  museum และ attentive  นักเรียนเขากลุมทําใบงานที่  2 รวมกันคิดและสรุปวาพบเครื่องหมาย
เหลานี้ไดที่ใด  แลวจับคูกิจกรรมกับปายประกาศ และตอบคําถาม  แลวนําเสนอผลงานกลุม

ข้ันหลังการอาน
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Sign & notice โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย

6.   การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7.  กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพท

พรอมทั้งบอกความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคํา
ที่สะกดผิดจะแกไขไดถูกตอง  แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ  ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน

2.   นักเรียนเลือกเครื่องหมายแลวตั้งคําถามและตอบ เปนการบาน
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แผนการจัดการเรียนรูวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

แผนการจัดการเรียนรูที่  5    เรื่อง    Advertisement               เวลา   3   ชั่วโมง
*****************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง  :   

1.  ตีความสิ่งที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน  ต 1.1.2 ,  ต 1.1.3 ,    ต  1.1.4 ,  ต 1.2.1 , ต  1.2.2  ,  ต 2.2.3 , ต 2.2.5 ,
ต 3.1.1 ,  ต 4.1.2 ,  ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพทและออกเสียงคําศัพทได
2.   บอกประเภทของโฆษณาได
3.   บอกความหมายและเลือกประเภทของโฆษณาได
4.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3.  เนื้อหา
Advertisement

4.  สื่อการเรียนรู
1. หนังสือพิมพ   Bangkok post ,  The Nation
2. ใบความรู เร่ือง Advertisement
3. ใบงาน

5.   กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันกอนการอาน
1.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
2.   ครูทบทวนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน
3.   ครูแจงคะแนนฐานของแตละคน
ข้ันระหวางอาน
1.   ครูใหนักเรียนดูตัวอยางโฆษณาในหนังสือพิมพ แลวถามนักเรียนวา

T :  Do you know what  these are?
SS:  No.
T:   These are advertisements.  What does advertisement mean in Thai?
SS:  โฆษณา
T:    Do you read advertisements?  Why?
SS:  ………………………………………..
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2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา ในชีวิตประจําวันจะพบโฆษณามากมายไมวา
จะเปนโฆษณาที่อยูในโทรทัศน  ตามปายขางถนน  ตามสิ่งกอสรางตาง ๆ  และที่สําคัญในหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ  เชน  Bangkok Post ,  The Nation etc.  นักเรียนทราบหรือไมวาโฆษณาในหนังสือพิมพ
มีประโยชนอะไรกับเราบาง  โฆษณาในหนังสือพิมพนั้นมีประโยชนมากมายในเรื่องของการสมัครงาน  
การหาที่พักอาศัย  รานอาหาร    และอื่น ๆ อีก

3.  ครูแจกใบความรู  และสอนศัพท  Job Opportunities , Personnel Wanted , Property 
& Home , Restaurant และ  Lunch & Dining  ใหนักเรียนศึกษา  5  นาที  หลังจากนั้น  ครูถามเกี่ยวกับ
โฆษณาทีละประเภทและอธิบายเพิ่มเติม แนะนําวิธีการดูโฆษณาแตละประเภท ครูตรวจสอบความเขาใจ
ดวยการใหนักเรียนตอบคําถามของครูโดยนักเรียนจับคูปรึกษากัน

4. ครูแจกใบงานที่ 1  นักเรียนเขากลุมที่จัดใหรวมมือกัน ศึกษาใบความรู เร่ือง 
Advertisement อีกครั้ง นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความหมายและประเภทของAdvertisement นักเรียน
ชวยกันสรุปประเภทของโฆษณา วิธีการดูวาเปนโฆษณาประเภทใด และชวยกันอานโฆษณา  บอก
ประเภทของโฆษณา  เติมประเภทของโฆษณา  สมาชิกจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหทุกคนไดเรียนรูและ
เขาใจตรงกัน  หลังจากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอผลงานกลุม และสรุปประเภทของโฆษณา   ครูอธิบาย
เพิ่มเติม และตรวจคําตอบจากใบเฉลย

5.   ครูแจกใบงานที่  2  สอนคําศัพท  about , offer, customer, graduation, suitable,
choose, choice,  fixed,  order, prize, buffet , pay, discount ,  bring , และ  reserve  นักเรียน     
เขากลุมรวมมือกันเรียนรูและทําใบงานที่  2  รวมกันคิด  พิจารณา ตีความ บอกแนวความคิด จับใจความ
สําคัญ    แลวตอบคําถาม  หลังจากนั้นนําเสนอผลงานกลุม   ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

ข้ันหลังการอาน
1.    นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ advertisement โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย

6. การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทพรอม

ทั้งบอกความหมาย
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่   5    เรื่อง  Advertisement  เวลา   3   ชั่วโมง
*****************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง  :   

1.  ตีความสิ่งที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน  ต 1.1.2 ,  ต 1.1.3 ,    ต  1.1.4 ,  ต 1.2.1 , ต  1.2.2  ,  ต 2.2.3 , ต 2.2.5 ,
ต 3.1.1 ,  ต 4.1.2 ,  ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพทและออกเสียงคําศัพทได
2.   บอกประเภทของโฆษณาได
3.   บอกความหมายและเลือกประเภทของโฆษณาได
4.   ตอบคําถามตามเหตุและผลได

3.  เนื้อหา
Advertisement

4.  สื่อการเรียนรู
1. หนังสือพิมพ   Bangkok post ,  The Nation
2. ใบความรู เร่ือง Advertisement
3. ใบงาน

5.   กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันกอนการอาน
1.    ครูใหนักเรียนดูตัวอยางโฆษณาในหนังสือพิมพ แลวถามนักเรียนวา

T :  Do you know what  these are?
SS:  No.
T:   These are advertisements.  What does advertisement mean in Thai?
SS:  โฆษณา
T:    Do you read advertisements?  Why?
SS:  ………………………………………..

2.    ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
3.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา  ในชีวิตประจําวันจะพบโฆษณามากมาย    

ไมวาจะเปนโฆษณาที่อยูในโทรทัศน ตามปายขางถนน ตามส่ิงกอสรางตาง ๆ และที่สําคัญใน       
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  เชน  Bangkok Post ,  The Nation etc.  นักเรียนทราบหรือไมวาโฆษณาใน
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หนังสือพิมพมีประโยชนอะไรกับเราบาง  โฆษณาในหนังสือพิมพนั้นมีประโยชนมากมายในเรื่องของการ
สมัครงาน  การหาที่พักอาศัย  รานอาหาร    และอื่น ๆ อีก

4.  ครูแจกใบความรู  และสอนศัพท  Job Opportunities , Personnel Wanted , Property 
& Home , Restaurant และ  Lunch & Dining  ใหนักเรียนศึกษา  5  นาที  หลังจากนั้น  ครูถามเกี่ยวกับ
โฆษณาทีละประเภท  และอธิบายเพิ่มเติม  แนะนําวิธีการดูโฆษณาแตละประเภท ครูตรวจสอบความ
เขาใจดวยการใหนักเรียนตอบคําถามของครู

ข้ันระหวางการอาน
1. ครูแจกใบงานที่ 1  ศึกษาใบความรู เร่ือง Advertisement อีกครั้ง  นักเรียนรวมกัน

อภิปรายถึงความหมายและประเภทของ   Advertisement    นักเรียนชวยกันสรุปประเภทของโฆษณา  
วิธีการดูวาเปนโฆษณาประเภทใด  และชวยกันอานโฆษณา  บอกประเภทของโฆษณา  เติมประเภทของ
โฆษณา    และสรุปประเภทของโฆษณา   ครูอธิบายเพิ่มเติม   และเปลี่ยนกันตรวจคําตอบ

2.  ครูแจกใบงานที่  2  สอนคําศัพท  about , offer, customer, graduation, suitable,
choose, choice,  fixed,  order, prize, buffet , pay, discount ,  bring , และ  reserve  นักเรียนเขา
กลุมทําใบงานที่  2  ตอบคําถาม  หลังจากนั้นนําเสนอผลงานกลุม   ครูอธิบายเพิ่มเติม  เปลี่ยนกันตรวจ
คําตอบ

ข้ันหลังการอาน
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Advertisement โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2.   ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง
3.  นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจใหคะแนนโดยดูคําตอบจากใบเฉลย

6.   การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2. ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7.  กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทพรอม

ทั้งบอกความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคําที่
สะกดผิดจะแกไขไดถูกตอง  แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ  ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่  6   เรื่อง   Weather  Forecast เวลา   3   ชั่วโมง
*****************************************************************************************************
1. จุดประสงคปลายทาง  :

1.  ตีความจากสิ่งที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน  ต 1.1.2 ,  ต 1.1.3 ,    ต  1.1.4 ,  ต 1.2.1 , ต  1.2.2  ,  ต 2.2.3 , ต 2.2.5 ,
ต 3.1.1 ,  ต 4.1.2 ,  ต 4.2.2)
2.  จุดประสงคนําทาง

1.   บอกความหมายของคําศัพทได
2.   อานออกเสียงคําศัพทได
3.   อานพยากรณอากาศได
4.   ตีความจากสิ่งที่อานไดและตอบคําถามตามเหตุและผลได

3.  เนื้อหา
Weather Forecast

4.  สื่อการเรียนรู
 1.  เกม weather word search
 2.  ใบความรู  เร่ือง Weather Forecast
 3.  ใบงาน
5.  กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันกอนการอาน
1. ครูทบทวนคําศัพท  hot , cold , warm , cool , rain, , sun, etc.   โดยการเลนเกม

weather word search โดยใหนักเรียนจับคูคนหาคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
โดยดูตามแนวขวาง หรือ แนวตั้ง และวงลอมรอบคํา  แลวเติมคําตอบที่ไดลงในชองวาง  คูใดเสร็จกอน
เปนผูชนะ  เฉลยคําตอบที่ถูกตองจากใบเฉลยคําตอบ

2.    ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
 3.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ ในปจจุบันการพยากรณอากาศมี
ความสําคัญมาก ทําใหทราบเกี่ยวกับอากาศวาจะเปนอยางไร จะไดสามารถวิเคราะหสถานการณและ
เตรียมตัวใหพรอมที่จะรับสถานการณนั้นได  เชน อากาศรอน หนาว ฝนตก ฯลฯ  ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่นักเรียนจะตองอานเชิงวิเคราะหเพื่อจะตีความจากพยากรณอากาศ
 4.   ครูสอนคําศัพทจากใบความรู   เกี่ยวกับการพยากรณอากาศโดยครูอานใหนักเรียนฟง
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แลวอานตามครู  ครูใหนักเรียนอานอีกครั้ง  คอยชวยเหลือเมื่อนักเรียนอานไมไดหรืออานผิด  หลังจากนั้น
ใหเลนเกมทายคําศัพทโดยครูจะบอกศัพทแลวใหนักเรียนบอกความหมาย
 5.   ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 นักเรียนชวยกันสรุปการพยากรณอากาศ ครูแนะ
วิธีการดูพยากรณอากาศแตละที่วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

6.  ตรวจสอบความเขาใจโดยใหนักเรียนตอบคําถามของครู
ข้ันระหวางการอาน
1. ครูแจกใบงานที่  1  ศึกษาใบความรูเร่ือง Weather  Forecast อีกครั้ง และสรุปสาระ

สําคัญ  ทําใบงานที่  1   เขียนพยากรณอากาศ  นําเสนอผลงานกลุม และสรุป  ตรวจคําตอบจากใบเฉลย
2.  ครูแจกใบงานที่  2  สอนคําศัพท according to , True , False , same ,  different haze,

various,  areas  นักเรียนเขากลุมทําใบงานที่  2   และสรุปวาขอความที่ใหมาถูกหรือผิดและคอบคําถาม
แลวนําเสนอผลงานกลุม    ตรวจคําตอบจากใบเฉลย

ข้ันหลังการอาน
1.   นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญ ของ Weather Forecast โดยมีครูคอยชวยเหลือ
2. ครูแจกแบบทดสอบ  นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลําพัง

6.   การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   ตรวจแบบทดสอบ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
2.   แบบทดสอบ

7. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนจับคูกันสะกดคําศัพทโดยผลัดกันเปนคนบอกคําศัพทและสะกดคําศัพทพรอมท้ัง

บอกความหมาย  ในการฝกสะกดคํานักเรียนทํารายการคําที่สะกดผิดทุกครั้ง  ฝกใหมจนกวาคําที่สะกด
ผิดจะแกไขไดถูกตอง  แลวสะกดคําอื่น ๆ ตอไปในรายการ  ใชเวลานอกชั่วโมงเรียน
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แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 
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แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
 

 
Direction :  Choose the correct answer. (1-2) 
1. A cactus, or desert plant, has sharp needles.  What is cactus? 

a.  desert     b. desert plant 
c.  plant    d. sharp needles 

2. Bob has five cows. One of his cows gives him a little calf. It is black and white. 
What does calf mean? 

a.  buffalo    b.  black and white 
c.  money    d.  cow 

Direction :  Read the passage and answer the questions. ( 3-4) 
 
 

 
 

 
 
 
 
3.  What does “wealthy and wise”  mean? 

a.  rich and clever     b. clever and happy 
 c.  rich and happy    d. healthy and clever 

 
 

                                             Early to bed, early to rise, 
                                 Makes a man healthy, wealthy and wise. 

This is an old English saying. Have you heard it before?  It means that we must go 
to bed early and get up early in the morning. Then we shall be healthy.  We shall also 
be rich(wealthy) and clever(wise). 
 

คําชี้แจง       
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจาํนวน 30 ขอ  

นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียวโดยทําเครื่องหมาย  X  
ในชองตัวอักษร a, b, c, หรือ d  ลงในกระดาษคําตอบ 

2. เวลาในการทําขอสอบ  60  นาที 
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4. What is not correct about the passage? 
a. We must get up early in the morning. 
b. We shall be rich and clever because early to bed, early to rise . 
c. We shall be healthy if we get up early in the morning. 
d. We must go to bed early in the afternoon. 

 

Direction :  Read the passages and answer the questions ( 5 - 10). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
5.  What does “Make-believe”  mean? 

a. believe     b.   made-up  
b. real     d.   animal 

6. What is a sign? 
a.   symbol     b. word symbol 
c.   a unicorn    d.  symbol of good luck 
 
 
 

7.  What is the main idea of this paragraph? 
a.   The alligators grow very sharp teeth and gain lots of strength.  

 b.   They are cute when they are small. 
c. Some people have tried to make them pets. 
d. Alligators are dangerous animals. 

Alligators are dangerous animals! They are cute when they are small, and 
some people have tried to make them pets. As they grow older, the alligators grow 
very sharp teeth and gain lots of strength. 

A unicorn is a make-believe animal. Make-believe means made-up. People of 
long ago believed that unicorns were real. Unicorns are white and look like small 
horses. A unicorn has a horn that sticks out of its forehead. People thought that seeing 
a unicorn was a symbol of good luck. The word symbol means a sign. Only young 
people who were very good and kind were able to see unicorns! At least, this is what 
people thought long, long ago. 
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8.  What is the main idea of  this passage? 
a.  Benjamin Franklin worked very hard when he was young. 
b.    Benjamin Franklin knew a lot about the weather. 
c. Benjamin Franklin loved to write stories and books. 
d. Benjamin Franklin was very poor. 

9. What did he start first when he had own printing shop? 
a.  A writing.    b.  A book. 
c.  A newspaper.   d.  A story. 

 
 

 
 
 
 
 
 
10.   From the story you can tell that ……………………………….. 

a. Marie’s mother has a good helper. 
b. Marie goes outside to play a doll. 
c. Marie has many toys. 
d. Marie’s mother goes outside. 

 
 
 
 
 

Benjamin Franklin loved to write.  When he was twenty – two, he set up 
his own printing shop and started a newspaper.  He also printed a book called 
Poor Richard’s Almanac. It had funny story, information about the weather, and 
wise sayings. 

Marie Helps At Home 
Marie ‘s mother is busy with their new baby. Marie likes to help at home. 

She can mop the floor. She can make her bed. She puts her toys away.  When she 
is done , her mother lets her go outside to play. Her mother says Marie is a good 
helper! 
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Direction :  Rearrange the sentences in each item in the correct sequence. (11-15) 
 
 

 
 
 
 
 

11.   What is the correct order? 
a.    2, 4, 1, 3, 5   b.   5, 2, 4, 1, 3      
c.    5, 2, 1, 4, 3   d.    2, 1, 4, 3, 5 

 
 
 
 
 
 
12.  What is the correct sequence? 
  a.  2, 3, 1, 4    b.  3, 2, 1, 4      

c. 2, 1, 3, 4      d.  3, 1, 2, 4 
 
 
 
 
 
 
 
13.  What is the correct sequence? 
  a.  2, 3, 1, 4, 5    b. 1, 2, 3, 4, 5      

c.  4, 2, 1, 5, 3      d. 3, 4, 2, 1, 5, 
 

1. Next she rinses shampoo out of her hair.. 
2. First she wets her hair with water. 
3. Finally she dries her hair with a towel. 
4. Then she puts some shampoo on her hair. 
5. Panee always wash her hair by herself. 

1.   He  took a shower at  7 o’clock. 
2. Kitti did many things yesterday.   
3. He got dressed before he had breakfast. 
4. After he had breakfast, He read a newspaper 

1.  Then  he gets dressed. 
2. He takes a shower. 
3. Finally he goes to school. 
4. Sumit  gets up at six o’clock. 
5. Next he has breakfast. 
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14.   What is the correct sequence? 
a.  2, 4, 5, 1, 3    b.  3, 2, 4, 5, 1   
c.  3, 4, 2, 5, 1    d.  2, 1, 3, 4, 5 

 
15.   What is the correct sequence? 

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

 
Direction :  Read these signs and answer the questions.  (16 – 20)                                     
16.  What does this sign mean? 

a. You are allowed to ride your  bicycle here. 
b. You are not allowed to ride your  bicycle here. 
c. You are allowed to park your bicycle here. 
d. You should your bicycle here. 

17. What does this notice mean? 
a.   Take care of your mind. 
b.    Be careful of your head.         

 c.    Make up your mind. 
d.     Move your head forward. 

1. They bought some clothes. 
2. They went to KFC. 
3. Naree and her friend were hungry. 
4. They ordered a dish of chicken, two hamburgers and Pepsi. 
5. After they ate their food, they went to the clothes shop. 

1. Tata has breakfast at 7 o’clock. 
2. She plays basketball in the afternoon. 
3. Her class starts at eight forty-five in the morning. 
4. She goes home at four o’clock after she plays 

basketball. 

 

MIND YOUR HEAD 
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18.    Which sign that you can see at the restaurant? 

a. b.   
 
 
 c.       d.  
 
 
19.  What does the sign below mean? 

a. Do not pollute the water. 
b. Do not drink this water, it’s dirty. 
c. Don’t throw anything in the water. 
d. The water is used for washing only. 

20.   Where would you expect to see the notice below? 
a. At the beach. 
b. At the hotel. 
c. At the restaurant. 
d. At the airport.  

 

 
 

 

Polluted Water 
DO NOT DRINK  
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Direction :   Look at the advertisement and answer the questions. (21 – 25) 
 

21.  ……………….. offers the customers Japanese food? 
a.   Pasand     b.    PAESANO   
c.   SUTEKI                                         d.   DA GIOVANNI  

22.  What can you order at Pasand? 
a. Indian food     b.  French  food. 
c. Italian food.    d.   Japanese food.  
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23.  What are the above advertisements about? 
  a.  Eating out    b. Personnel Wanted  
  c. Property & Home   d. Restaurant 
24.  Malee is  25 years old.  She can speak and write English well.  Her computer skill is very 

well.  She wants to be a secretary.  What telephone number does she call? 
  a.  09 049 3146   b.  02-267-1411 

c.  02-233-2388   d.  01 828 2434 
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25.   What are the  advertisements about? 

a.   Eating out    b. Lunch & Dining 
c.  Property & Home   d.  Personnel Wanted   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 291

Direction :  Read the weather forecast then answer the questions. (26 – 30) 
 

 
26.  Which part of Thailand is the hottest? 

a.   Northeast    b.  Central 
c.   East & Coast    d.  South 

27.  How is the weather in Bangkok? 
a.  Partly cloudy and morning fog. b. Cold weather with fog. 
c. Partly cloudy and cool.  d.  Cool with morning fog. 
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28.  Which city in Asia-Pacific is the coldest? 
  a. Brunei    b.  Auckland 
         c.  Beijing    d. Ho chi Minh 
29. Which city in the world is the hottest? 

a.  Kuala Lumpur   b.  Manila 
c.  Jakarta    d.  Hong Kong 
 

 
 
 
 
30.  From the above passage, which sentence is true? 

a.  The rainy season is coming soon. 
       b.  People in the south may get trouble from the storm. 

 c.  It may rain all over Thailand.   
 d.  People may get trouble from the flood. 

STROMS  heavy rain and flash floods can be expected in the South and 
 around the Gulf of Thailand in the next few days, according to  
Meteorological Department director, General Smith Thamsaroj. 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหภาษาอังกฤษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

 
 

เร่ือง ขอ คําตอบ เร่ือง ขอ คําตอบ 
1 b 16 b 
2 d 17 b 
3 a 18 a 
5 b 19 b 

 
 

Context Clue 

6 a 

 
 

Sign & Notice 

20 a 
4 d 21 c 
7 d 22 a 
8 c 23 b 
9 c 24 a 

 
 

Main Idea 

10 a 

 
 

Advertisement 

25 c 
11 b 26 c 
12 c 27 a 
13 c 28 c 
14 b 29 c 

 
 

Sequence 

15 d 

 
 

Weather forecast 

30 b 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช. 
แบบสอบถามความคิดเหน็ 
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ระดับความ
คิดเห็นของ
นักเรียน 

 
ขอ 

 
รายการ 

3 2 1 
 

1 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ครูใชส่ือการเรียนรูที่นาสนใจทุกชั่วโมงและใชส่ืออยางหลากหลาย 

   

2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดเรียนรูและทํางานรวมกัน 
โดยเนนการทํางานเปนกลุม 

   

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดชวยเหลือกันและกัน  
ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ     

   

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู  ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมภายใน
กลุม  กระตุนใหนักเรียนเกงคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปานลาง 
และออน     การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม 

   

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมเอง  
โดยครูจะคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ  ถานักเรียนมีปญหา 

   

 
6 

บรรยากาศการเรียนการสอน 
ครูยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมให
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน 

   

7 สงเสริม กระตุนใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอื่น  ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  และรบัผิดชอบรวมกนั 

   

8 นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน      
9 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน    
10 นักเรียนมีความกระตือรือรน  สนใจที่จะรวมกันเรียนรูเพื่อความสําเร็จ

ของกลุม 
   

 
11 

ประโยชนที่ไดรับ 
ชวยใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได 

   

12 ชวยใหนักเรียนมีความรบัผิดชอบตอตนเองและตอกลุม    
13 ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานของตนเองและของกลุม    
14 ชวยใหนักเรียนคิดและตัดสินใจอยางมีเหตุผล    
15 ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น    
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