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เบ็ญจา  ลาภโสภา  :      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ     สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ( A  STUDY  OF  ENGLISH  READING  AND
WRITING  ACHIVEMENT  OF  SIXTH   GRADE   STUDENTS  TAUGHT  BY  THE  COOPERATIVE
LEARNING  APPROACH   )  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  อ. ดร. ประเสริฐ   มงคล  ,  ผศ. ดร. วัชรา  เลาเรียน
ดี และ  ผศ. ดร.  เสงี่ยม   โตรัตน .   249  หนา .    ISBN  974 - 464 - 868 -6

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ      1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอาน การเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    3 )  ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่
จัดการเรียนการสอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   กลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดสาลี  อําเภอบางปลามา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 1  จํานวน  25  คน
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1 ) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู ประกอบดวย
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมแขงขัน (TGT ) 2 )
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  3)แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม   4) แบบสอบถามความคิดเห็น

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใช  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเรียนรูทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียน

รูแบบรวมมือกันเรียนรูหลังการเรียนทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคการจัด
การเรียนรูแบบกลุมแขงขัน (TGT ) สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

2.  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูจากการจัดการเรียนรูแบบรวม
มือกันเรียนรู  มีพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
0.33 ดานการสรางความคุนเคยและยอมรับซึ่งกันและกัน    โดยมีพฤติกรรมการยอมรับประเด็นสําคัญ  และดาน
การใหความชวยเหลือใหกําลังใจกัน  ตามลําดับ

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก
ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู  คาเฉลี่ย  2.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 เพราะไดเรียนรูรวมกับ
เพื่อน        ไดชวยกันทํางานและมีความเขาใจบทเรียนดี
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THESIS  ADVISORS  :    PRASERT  MONGKOL , Ed.D .,  ASST. PROF. WATCHARA   LOWRIENDEE ,
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The  purposes  of  this  research  were : to  study in   English  Reading  and  Writing   learning
outcomes  of   the  students  after   being   taught  by  the  Cooperative  Learning  Approach , to  study their
group   working   behaviors , and  to  study  the  students' opinions  towards    Cooperative  Learning  Approach
. The  sample   consisted  of  25 students  in  sixth   grade  during  the  academic   year  2005  of  Wat  Salee
School , Bang  Pla  Ma  District , the  Office  of  Suphan  Buri   Educational  Region 1 .

The  research  instruments  were  the  lesson  plans  based  on  cooperative  learning  approach ,  an
achievement  test ,  students’  group   working   behaviors  observation  checklists ,  and  questionnaire used  for
asking the  students’ opinions  towards  cooperative  learning  approach.

 The  percentage ,  mean ,  standard   deviation  and  content  analysis  were  employed  to  analyze the
collected  data .

The  results  of   this  research  were :
1 ) The   students'  learning  outcome  in   English  Reading  and  Writing  after  the  instruction  with

the  Cooperative  Learning  Approach  were  statistically  significant   higher  than  that  before  the instruction
at  the  0.05  level .

2 ) The group  working   behaviors  of  students   taught   by  the  Cooperative  Learning  Approach
revealed   that   99 %   of students  were being  acquaintance   with  group   working   tasks  and   learning  to
accept  others  opinions   and   learning  to   help  each   other  and    encompass  in  working  respectively   .

3 ) The   students' opinions  towards  the  Cooperative  Learning  Approach  were  at  a  high  level   of
agreement .  They   prefered   this   approach   because  they  were  happy  and  enthusiastic  and   gained  more
knowledge  and  understanding  while  working  with  groups.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ประเทศไทยในยุคปจจุบันเปนประเทศหนึ่งที่ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในดาน
ตางๆ   ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ความจําเปนในการติดตอทางการคา  การขอความ
รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุน  ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศในยุคที่
ขอมูลขาวสารมีการเผยแพรขอมูล ความรูและวิทยาการผานทางอินเตอรเน็ต (Internet)   โดยมีภาษา
กลางที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  สวนใหญคือภาษาอังกฤษ   ผูใดรูภาษาอังกฤษ   จะสามารถ
รับรูขาวสารขอมูลไดรวดเร็วทันตอเหตุการณและสถานการณโลก     ทําใหการติดตอส่ือสารและ
การเผยแพรขาวสารขอมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น             ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับ
ผลกระทบจากความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศนี้   ขอมูล ขาว สารสนเทศจากนานา
ประเทศเขาสูประเทศไทยตลอดเวลาและอยางรวดเร็ว         เปนผลใหภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสําคัญมากขึ้น โดยมีประชาชนรอยละ 80  ใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร
(กรมวิชาการ 2539 ก : 1, อางถึงใน  สุมิตรา อังวัฒนกุล 2539 : 1)

ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยตองพัฒนาบุคลากรในชาติใหมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจะไดเขาใจ สามารถสื่อสาร รูจักเลือกรับสารสนเทศที่มี
ประโยชนและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนนําภาษาอังกฤษ
ไปใชไดอยางถูกตอง  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติสืบตอไป  การเรียนรูภาษา
อังกฤษจึงเปนกุญแจแหงคลังความรูและเปนสิ่งที่สําคัญ  เพราะผูที่ใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีนั้น
สามารถที่จะติดตอส่ือสารกับใครๆ ก็ได   ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การดําเนินชีวิตของ
คนไทยนั้นจําเปนตองเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเกือบตลอดเวลาอยางหลีกเลี่ยงไมได  การเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  จึงจําเปนสําหรับคนไทยและเด็กไทย      ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาตางประเทศ
ที่มีในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ   โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหนักเรียนตั้งแตระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เปนตนไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (    กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2539 :
คํานํา  )
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ดังนั้น เพื่อเปนการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตน
เองอยางรูเทาทันโลก  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) จึงได
กําหนดเปาหมายของแผน ฯ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคน  ปฏิรูปการศึกษา   เพื่อใหประชากรมี
ความสามารถในการแขงขัน ติดตอส่ือสารตลอดจนรวมมือชวยเหลือกัน        รัฐบาลและหนวยงาน
ทางดานการศึกษามองเห็นความจําเปนที่ตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยใหมีความรูและทักษะ
ดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีความสามารถในการสื่อสารเขาใจขอมูลขาวสารที่เปนภาษา
อังกฤษไดเปนอยางดี  รวมทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูสังคมเจาของภาษาไดอยางเหมาะสม
ตลอดจนสามารถใชภาษาอังกฤษถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกได ผูที่มีความรูและ
สามารถใชภาษาอังกฤษไดดีจึงถือวาเปนผูไดเปรียบและมีโอกาสที่ดีกวาในการประกอบอาชีพ การ
แสวงหาความรู ขอมูลขาวสารในทุกๆแขนงวิชาและสามารถเขาถึงวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย  
และพยายามที่จะปรับปรุงใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอเนื่อง   ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา  พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถที่จะติดตอส่ือสาร
ได  โดยสามารถรับและสงสาร  มีความรูความเขาใจสารสนเทศตางๆ ไดเปนอยางดี   กลาวคือ
รูพอที่จะเลือกสรรสารสนเทศมากอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาความรู  ความคิดของตนใน
บริบทโลกได  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในที่สุด ( กรมวิชาการ  2539 ) กระทรวงศึกษาธิการ
ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตลอด    โดยไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนระยะๆ มาโดยตลอด  ไดแก      การปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง
2533)   ดวยเหตุวาขณะที่ใชหลักสูตรดังกลาวนั้น  ภาษาอังกฤษมิไดเปนวิชาพื้นฐานในระดับ
ประถมศึกษา สงผลใหผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีทั้งผูที่เรียนภาษาอังกฤษมาแลว 6 ป
หรือไมเคยไดเรียนภาษาอังกฤษมากอนเลยในระดับประถมศึกษา   กอใหเกิดความแตกตางของ
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษของผูเรียน ตลอดจนโอกาสของการที่จะพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษในการออกไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   จึงมี
การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษใหมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยาง        
ตอเนื่องตลอดแนวโดยมุงเนนระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนสําคัญการจัดทําหลักสูตร
โดยใชระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนพื้นฐาน (Proficiency Base Curriculum)
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นับวาเปนหัวใจสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช 2539 (กรมวิชาการ
2539 : 2 )

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   พุทธศักราช  2539  ( กระทรวงศึกษาธิการ  2539:2-3)  ไดระบุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรไววา 1) เพื่อใหสามารถใหใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ ได
ถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรม  2) เพื่อใหสามารถพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอยางตอเนื่องตลอดแนว สามารถนําไปใชไดในการศึกษา หรือนําไปใชไดในการประกอบ
อาชีพโดยมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน  3) เพื่อใหมีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนเพื่อใชใน
การสื่อสารและแสวงหาความรู  4) เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของผูพูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหมีความเขาใจวัฒนธรรม
อันหลากหลายของประชาคมโลก   รวมทั้งสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรคในระดับปลาย  5) เพื่อใหเกิดเจตคติตอภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน
และคุณคาของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพและหลักสูตรภาษา
อังกฤษ 1-4  ( ช้ัน ป.5 –  ป.6 )  ไดระบุจุดประสงคไววา  1) เพื่อใหสามารถสื่อสารดวยการฟง พูด
อานและเขียนอยางถูกตองชัดเจนเหมาะสมกับระดับภาษาที่เรียน  2) เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
เปนพื้นฐานที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการใชภาษา  3) เพื่อให
สามารถพูด ฟง และสนทนาเปนภาษาอังกฤษ อานออกเสียงและอานจับใจความได       4) เพื่อให
สามารถสื่อสารดวยการเขียนเปนภาษาอังกฤษ  ดวยการเขียนขอความและคําพูดตางๆ ไดดวยอักษร
ตัวพิมพและอักษรตัวเขียน สะกดคําถูกตองใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง  5) เพื่อใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยใชส่ือประเภทตางๆ  ทั้งส่ือส่ิงพิมพ
พจนานุกรมและสื่ออ่ืนๆ   6) เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมในบริบทภาษาที่ส่ือสาร  7) เพื่อ
ใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษและมีนิสัยรักการอานซึ่งจะเห็นไดวา  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรไดกําหนดใหสอนทุกทักษะใหสัมพันธกันตั้งแตระดับอานออกเขียนได ไปจนถึงระดับชั้น
ที่สูงขึ้น

ในปจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดให
ภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งในแปดกลุมสาระ และไดกําหนดสาระการเรียนรู
ไว  4  สาระ  ประกอบดวย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร(Communication)  หมายถึง    การใช
ภาษาตางประเทศเพื่อทําความเขาใจแลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูล ขาวสาร  แสดงความคิดเห็น เจตคติ
อารมณและความรูสึกในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน    สาระที่ 2   ภาษาและ
วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม
 คานิยม         ความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา     สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ   กับกลุมสาระ
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การเรียนรูอ่ืน (Connection ) หมายถึง   ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ   ในการแสวงหา
ความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
(Communities)  หมายถึง   ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต  จากการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
2539 และสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544       
จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของการเรียนการสอนเปนไปเพื่อการสื่อสาร และทักษะที่ผูเรียนจะตองใช
มากในชีวิตประจําวันคือทักษะการอานและทักษะการเขียน

กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มาอยางตอเนื่อง  โดยไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนระยะๆ มาโดยตลอด  เพื่อให
สอดคลองกับความตองการและความจําเปนตอการพัฒนาประเทศทุกๆ ดาน เพราะรับรูวาภาษา
อังกฤษมีประโยชนและจําเปนทุกดาน หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงมีการเปลี่ยนแปลงในดาน
วัตถุประสงคการเรียนการสอนไปจากแนวการสอนเดิมที่เนนรูปแบบและหลักไวยากรณที่ถูกตอง  
ซ่ึงจากการวัดผลประเมินผลพบวา     ผูเรียนไมสามารถนําเอาความรูที่เรียนมาในโรงเรียนตลอดจน
มหาวิทยาลัยไปใชไดจริง   กอใหเกิดความสูญเปลาทางการเรียนการสอน  จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
จุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง  ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ติดตอส่ือสาร รับขอมูลขาวสารที่เปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ที่เพียงพอในการที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการแสวหาความรูทุกแขนง หรือสามารถนําไปเปน
สวนประกอบในการประกอบอาชีพ ดังนั้นจุดมุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539
จึงมีจุดมุงหมายเพื่อการสื่อสาร ทั้งในดานการอาน ฟง พูด อาน เขียน  ดังที่      สุมิตรา อังวัฒนกุล
(2535 : 106 )   กลาววา “ วิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิด
ที่วาภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสารและเปาหมายของการสอนภาษาคือพัฒนาผู เรียนใหมี
ความสามารถในการสื่อสาร ” นอกจากนี้ กุลยา เบญจกาญจน (2531: 22, อางถึงใน สมใจ
ล่ันวัฒนพงษกุล 2537 :1 )   ยังกลาวไววาการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น คือการที่นักเรียนไดมี
โอกาสใชภาษาในชั้นเรียนมากกวาการสอนจํากฏเกณฑ ไวยากรณ  ซ่ึงจากจุดหมายดังกลาวครูผู
สอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดแสดงการใชภาษา โดยใชสถานการณตาง ๆ เขา
ชวยใหมาก        โดยครูจะตองคํานึงถึงความสามารถในการสื่อความหมายใหเขาใจมากกวาเนนที่
รูปแบบแตจะตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับในสังคมดวย  ( Johnson and Morrow 1981, อางถึงใน
สมใจ ล่ันวัฒนพงษกุล 2537 :1) และที่สําคัญในการจัดการเรียนรูตองจัดใหครบทั้ง 4 ทักษะ คือ
การฟง การพูด การเขียน การอาน ซ่ึงการฟง การอานจัดเปนทักษะในการรับสาร  การพูดและ
การเขียน จัดเปนทักษะการสงสาร  การรับสงสารจะตองเกี่ยวของกับบุคคลอยางนอย 2  ฝาย คือ
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ฝายรับสาร และฝายสงสาร ซ่ึงถาทั้งสองฝาย หรือฝายหนึ่งฝายใด ขาดทักษะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ขาดทั้ง 4 ทักษะ จะไมสามารถสื่อสารกันไดเขาใจ  ดังนั้นการเรียนรูภาษาเพื่อใหใชไดจริงในชีวิต
ประจําวัน จึงตองมีการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ไปพรอม ๆ กัน

ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น    ทักษะที่จําเปนและสําคัญสําหรับคนไทยในยุคขอมูล
ขาวสารเชนนี้มากที่สุดคือทักษะการอาน เพราะการอานเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองจากสื่อส่ิงพิมพ หรือส่ือเทคโนโลยี เชน อินเตอรเนต การที่จะไดรับสารจากแหลงส่ือเหลานี้
ไดตองอาศัยทักษะการอานทั้งส้ิน ผูที่มีความสามารถในการอานไดดียิ่งมีโอกาสหาความรูจาก
แหลงส่ือตาง ๆ ไดมากกวาผูที่มีความสามารถในการอานนอย ดังนั้นการอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการเรียนรู เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (สุรศักดิ์  กาญจนการุณ 2531 :1 อางถึง
ใน ปยวรรณ ศิริรัตน 2543 :2) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) ยังไดกลาวไววา  การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการอานเปนทักษะที่ควรไดรับการสงเสริมเปนอยางมาก เพราะเปนทักษะที่
คงอยูในตัวผูเรียนไดนานที่สุด ผูเรียนมีโอกาสไดใชนานที่สุด และไดใชแมวาสําเร็จการศึกษา
ไปแลว เพราะเปนทักษะที่ชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองตลอดเวลา
และการอานยังเปนทักษะที่ตองใชมากที่สุดในชีวิตประจําวัน ทั้งใชในการศึกษา  การทํางาน
เพราะการอานทําใหชีวิตเกิดการพัฒนา  กูดแมน (Goodman, Kenneth 1970 : 27) กลาววา การอาน
ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาสมอง ความคิด เพราะการอานเปนกระบวนการในการหาความหมาย และ
การทําความเขาใจกับบทอาน  เปนกระบวนการที่ตองคิดตลอดเวลา     ซ่ึงสอดคลองกับ เดยชองค
( Dechant 1982 , อางถึงใน ปารณทัตต แสนวิเศษ  2539 : 2)   ที่ไดกลาวไววา     การอานเปน
กระบวนการสื่อความหมายของการคิด อารมณ และความรูสึกตาง ๆ ซ่ึงผูเขียนถายทอดไปยังผูอาน
การอานเปนกระบวนการที่ตองใชความคิด และความสามารถเพื่อทําความเขาใจในสารที่ส่ือ  ผูอาน
จะตองใชความสามารถที่จะเขาใจ และตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายใหไดตรงตาม
วัตถุประสงคของการผูเขียนที่ตองการสื่อออกมาทางขอความนั้น

     นอกจากทักษะการอานแลวทักษะที่จําเปนและสําคัญอีกหนี่งทักษะ คือ ทักษะการเขียน
เพราะทักษะการเขียนเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาที่สูงขึ้น  ซ่ึงผูเรียนจะตองฝกฝนเพื่อใช
ประโยชนในการจดบันทึก หรือเขียนรายงานตาง ๆ  ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันตลอดจนการประกอบอาชีพ  (Paulston 1976 : 204 , อางถึงใน ปยวรรณ ศิริรัตน
2543 : 2) เนื่องจากผูเรียนตองใชทักษะการเขียนควบคูไปกับทักษะอื่น ๆ เชนผูเรียนอาจตองเขียน
ในสิ่งที่เขาไดยิน ไดฟงจากการบรรยาย  หรือเขียนยอขอมูลตาง ๆ จากการอาน การศึกษาวิชาตาง ๆ
เพื่อความเขาใจ ดังนั้นทักษะการอานจึงเปนทักษะที่มีความสัมพันธกับทักษะการเขียนดังที่
เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2531:84 , อางถึงใน ปยวรรณ ศิริรัตน 2543 :2)   ไดกลาวไววา ผูที่อานไดดี
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ยอมจะเปนผูที่เขียนไดดี  เพราะประสบการณในการตีความและไดขอมูลจากสัญลักษณหรือ
ตัวอักษรมากเพียงพอ ซ่ึงถือเปนปจจัยปอนที่สําคัญ  ทักษะการเขียนจึงสามารถพัฒนาตามทักษะ
การอานได  ถาผูอานไดรับประสบการณในการอานอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ ทักษะการเขียน
ยังตองใชควบคูกับทักษะการเรียนอ่ืน ๆ เชนผูเรียนอาจตอง เขียนในสิ่งที่เขาไดยินจากการบรรยาย
หรือเขียนยอขอมูลจากการอานเนื้อหาวิชาตาง ๆ เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจเนื้อหานั้น ๆ
และยังพบวาทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกันในทางบวก          เพราะคุณภาพของ
งานเขียนมีความสัมพันธกับประสบการณในการอานของผูเขียน  คือคนที่มีความสามารถในการ
อานดี  ก็สามารถเขียนไดดีดวย ( Stotsky 1983:627-628 , อางถึงใน  อมรรัตน  วิศวแสวงสุข
2543:3 )  การใหขอมูลทางภาษาดานการอานจะมีผลตอการพัฒนาความสามารถของผูเรียน   ทั้ง
ดานการอานและการเขียน เชนเดียวกับการใหขอมูลทางทักษะดานการเขียนจะมีผลตอการพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนทั้งดานการอานการเขียน  (Eisterholdetail. 1990 :248 , อางถึงใน อมรรัตน
วิศวแสวงสุข 2543:3 )

  ทักษะการเขียนเปนการผลิตภาษาเชนเดียวกับทักษะการพูด แตการเขียนเปนทักษะที่มี
ขั้นตอนซับซอนกอนที่จะเขียนได เพราะตองใชความคิดในการผลิตภาษานานกวาทักษะการฟง
การพูด การอาน นอกจากนั้นการสงสารโดยการเขียนเปนการกระทําฝายเดียว  เพราะผูอานและ
ผูเขียนไมไดกําลังเผชิญหนากันอยู  เมื่อผูอานไมเขาใจหรือเขาใจผิดไปจากจุดประสงคที่ผูเขียน
ตองการสื่อ ผูเขียนไมมีโอกาสอธิบายเพื่อทําความเขาใจใหตรงกัน ซ่ึงตางจากทักษะการฟง และ
การพูด เพราะผูสงสารและผูรับสารเผชิญหนากัน เมื่อผูฟงไมเขาใจ ผูพูดสามารถอธิบายชี้แจง
ทําความเขาใจใหตรงกันได ซ่ึงบอรน (Byrne 1982 : 1, อางถึงใน กันตดนัย วรจิตติพล 2542 : 2)
กลาววาการเขียนเปนการถายทอดความคิด  ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความซับซอนมาก         
ซ่ึงผูเรียนตองอาศัยทักษะทางกายภาพ และกระบวนการทางการคิดไปสูภาษา นอกจากนี้ บอรน
(Byrne)   ยังสรุปวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยาก เนื่องจากการเขียนปราศจากการปฏิสัมพันธและ
ผลยอนกลับระหวางผูอานและผูเขียน  ในการเขียนผูเขียนตองใชภาษาที่มีความชัดเจนและถูกตอง
ตามไวยากรณ เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน  และการเขียนนั้น ผูเขียนไมสามารถใชกริยา
ทาทางและน้ําเสียงประกอบได  ผูเรียนจึงตองมีความสามารถอยางแทจริงในทุก ๆ เร่ืองจึงจะ
สามารถถายทอดความคิด ความรูสึกใหผูอานเขาใจได  ( พิตรวัลย โกวิทวที 2529 : 30) นอกจากนี้
วิโดสัน (Widdowson  1978 : 27 , อางถึงใน บัญชา อ่ึงสกุล: ม.ป.ป. 17 )  ยังไดกลาวถึงการเขียนไว
วา  การเขียนคือการเรียบเรียงความคิดอยางมีจุดหมายเพื่อการติดตอส่ือสารระหวางผูเขียน และ
ผูอาน  การเขียนไมใชการนําประโยคมาเรียงตอกันเทานั้น   ผูเขียนตองเรียบเรียงประโยคใหเปน
ขอความที่สามารถสื่อสารและทําใหผูอานเขาใจแนวความคิดของขอความนั้นๆซึ่งเปนกระบวนการ
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ที่ผูเขียนตองถายทอดความคิด ความรูของตนออกมาใหผูอ่ืนเขาใจเหมือนผูเขียน ซ่ึงจะตองอาศัย
ความรูดาน   การใชคําศัพท  การใชถอยคําสํานวนที่สละสลวยตลอดจนพื้นฐานดานวิจารณญาณ
และจิตนาการดวย ซ่ึงสอดคลองกับที่ ลาโด (Lado 1957 , อางถึงใน บัญชา อ่ึงสกุล ม.ป.ป. : 17 ) ได
กลาวถึงองคประกอบการเขียนวาผูเขียนจะตองมีความรูเร่ืองโครงสรางไวยากรณ  การสะกดคํา
และเครื่องหมายวรรคตอน ในทํานองเดียวกับ ไบรท (Bright 1970 : 236 , อางถึงใน บัญชา อ่ึงสกุล
ม.ป.ป. 17)  ไดสรุปวา   ไวยากรณเปนสิ่งสําคัญมากเชนกันและเปนปจจัยที่จะชวยส่ือความคิดกับ
ผูอานได    ทั้งยังเปนเครื่องแสดงระดับความสามารถในการเขียนของผูเขียนอีกดวย

เนื่องจากการอานและการเขียนเปนทักษะที่สงเสริมซ่ึงกันและกันดังกลาว ดังนั้น
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดีจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนใชทักษะทั้ง 4 ดาน  เพื่อใหเกิด
ความรอบรูมากขึ้นเพราะถานักเรียนมีทักษะการอานที่ดี  ทักษะการเขียนก็จะดีตามไปดวย  การจะ
พัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝน     ดวยเหตุนี้การเรียนการสอนภาษาควร
จะจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการฝกฝนทักษะตาง ๆ เพื่อสงเสริมซ่ึงกันและกัน   โดยชานาฮาน และ
โลแมกซ (  Shanahan  and  Lomax  1988 : 196 ) ไดดําเนินการศึกษาเพื่ออธิบายถึงความรู   ซ่ึงเปน
ผลมาจากความสําเร็จของการโยงความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนเพื่อนําผลที่ไดมา
ประเมินความสัมพันธดังกลาว  พบวา  การอานและการเขียนมีอิทธิพลในการเรียนรูซ่ึงกันและกัน
โดยมีความสัมพันธกันในระดับที่สูงมาก จากผลการวิจัยของนักการศึกษาเชนนี้ จึงสรุปไดวา
การอานและการเขียนมีความสัมพันธกัน  การสอนอานและเขียนจึงควรสอนควบคูกัน  โดยครูสอน
การอานเพื่อใหเด็กสามารถที่จะดึงขอมูลของเรื่องที่อานไปใชเปนขอมูลในการเขียน เพื่อรายงานให
ผูอ่ืนทราบไดอยางถูกตอง

แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544  ใหความสําคัญดานกระบวนการเรียนรูควบคูไปกับการนําวิธีการเรียนรูรวมกันมาใชในการ
สอนกระบวนการอานสอดคลองกับแนวทางการสอนอาน  การสอนอานใหความสําคัญการอาน  3
ขั้นตอน  คือ ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอนอาน (Pre-Reading Activities)  ผูสอนสามารถทํากิจกรรมที่จะ
กระตุนผูเรียนใหเกิดความอยากรู และสนใจตอส่ิงที่กําลังจะอานโดยสรางแผนภาพจินตนาการ
(Scheme )     กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม   ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังจะอาน
และสรางแนวทางในการคิดหาความรูใหมไดโดยใชส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ เชน  เกม  เพลง
การสาธิต  การแสดงใบ  เปนตน     ในขั้นที่ 2  เปนการจัดกิจกรรมขณะอาน  (While-Reading
Activities)   เปนการนําเสนอเรื่องที่จะอานเปนคร้ังแรก  ซ่ึงสามารถอานไดทั้งแบบออกเสียง และ
อานในใจ  ขั้นตอนนี้มีจุดใหญตรงสรางกระบวนการคิดดวยวิธีตางๆ วิธีที่งายที่สุดก็คือ      การตั้ง
คําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  คําถามนั้นจะตองใชเวลาเพียงพอในการคิดหาคําตอบ
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ไดดวยตนเอง   และการถามจะตองใชรูปแบบในการถามถึง       ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มขึ้น
ทีละนิด  ใชคําย้ําเพื่อตรวจสอบความเขาใจเปนระยะ   และขั้นที่ 3   กิจกรรมหลังอาน (Post-
Reading Activities)      เปนขั้นตอนสุดทายของการสอนอาน     มีจุดประสงคเพื่อย้ําความเขาใจของ
เร่ืองที่อานใหมากขึ้นและสรางความประทับใจดวยกิจกรรมที่สนุกสนาน  และเนนเรื่องการแสดง
ออกถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียน   และหลังกิจกรรมการอานแลว   นักเรียนควรถายโอนความรู
ความเขาใจไปสูการเขียน ซ่ึงทักษะการเขียนเปนทักษะที่ซับซอนตองอาศัยความรูหลายดาน
ประกอบกัน  การเขียนโดยทั่วไปประกอบดวย    เนื้อหาสาระที่จะใชเขียน(content)   รูปแบบ คือ
การเรียงลําดับเนื้อหา (form)  ไวยากรณ (grammar) ไดแก  การใชโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตอง
ส่ือความหมายได      ลีลาในการเขียน  (style)    คือการเลือกโครงสราง เลือกคํา และสํานวนตางๆ
ของภาษาที่ใชเขียน    และกลไกในการเขียน(mechanics) ไดแกการใชสัญลักษณตาง ๆ ของภาษา
เชน การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการสะกดคํา ใหถูกตองตามแบบแผนของภาษานั้นๆ

 ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญไดตระหนักถึงความสําคัญของการอานและการเขียน       
แตการเรียนการสอนอานและการเขียนภาษาอังกฤษที่ผานมายังไมบรรลุจุดหมายของหลักสูตร  
เนื่องจากผูเรียนไมสามารถนําความรูภาษาอังกฤษมาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  และจากการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิในระดับประเทศ ระดับเขตการศึกษา ระดับกลุมโรงเรียนถึงระดับโรงเรียน  พบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ  ดังเชนผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศทุกสังกัด ปการศึกษา 2541 ของกรมวิชาการ  พบวา
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 56.61 และโดยเฉพาะทักษะการเขียนคิดเปน
รอยละ 44.77 และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับเขตการศึกษาของ
 ปยวรรณ  ศิริรัตน พบวา  นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ในดานการอานเพื่อความเขาใจและ
ความสามารถในการเขียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6
2530 ; หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5  2532 :92 , อางถึงใน ปยวรรณ  ศิริรัตน
2543 : 2) และกลุมโรงเรียนสาลี  ซ่ึงเปนกลุมที่โรงเรียนวัดสาลีสังกัดอยูมีการตั้งเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมวิชาภาษาอังกฤษไวรอยละ 70  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนสาลี ยอนหลัง 3 ป  คือระหวางปการศึกษา 2542 – 2544
ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนสาลี ยอนหลัง 3 ป

โรงเรียน
ปการศึกษา

2542
ปการศึกษา

2543
ปการศึกษา

2544
1. โรงเรียนชองลม
2. โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
3. โรงเรียนสาลี
4. โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
5. โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว
6. โรงเรียนวัดเสาธงทอง
7. โรงเรียนวัดบึงคา

65.47
71.95
65.25
71.10
63.48
71.14
73.14

65.65
70.46
68.67
68.19
61.54
69.61
74.92

64.62
72.35
64.78
71.62
69.48
68.62
72.35

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 68.79 68.43 69.12

ที่มา :     กลุมโรงเรียนสาลี , วิชาการ,  “ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมประสบการณพิเศษ
                 ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2544 ,”

จากตารางที่ 1  แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนสาลี ต่ํากวา
เปาหมายของกลุมคือรอยละ 70  และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการไดดําเนินการ  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ( GAT )  ซ่ึงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ของโรงเรียนวัดสาลี ประจําปการศึกษา 2544  -  2545  ปรากฏ จากตารางที่  2 ดังนี้

ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน( GAT ) วิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
    ปที่ 6 ของโรงเรียนวัดสาลี

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดีปการ

ศึกษา
จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คน รอย
ละ

คน รอย
ละ

คน รอย
ละ

2544 29 56.38 5.51 3 10.35 20 68.97 6 20.69
2545 29 55.18 5.28 6 20.68 18 62.07 5 17.25

ที่มา :       สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ,   งานวิชาการ,  รายงานผลการประเมิน
                 คุณ ภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2545  ”
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จากตารางที่ 2 แสดงวาเมื่อพิจารณาทางดานการเขียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จากโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   (GAT)       ซ่ึงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากแบบทดสอบชนิดเขียนตอบของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี ประจํา
ปการศึกษา 2545  ปรากฏตามจากตารางที่  3   ดังนี้

ตารางที่ 3    ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                    ปที่   6  จากแบบทดสอบชนิดเขียนตอบของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี
                    ประจําปการศึกษา   2545

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช ดี
จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ต่ําสุด

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ

29 10 1 3.35 33.45 2.27 24 82.76 3 10.34 2 6.90

ที่มา :       สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี , งานวิชาการ ,“ รายงานผลการประเมิน
                  คุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2545 ”

จากตารางที่ 3   แสดงวา  นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนเพียงรอยละ 33.45 ซ่ึง
นับวาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดมาก  โดยนักเรียนที่ตองปรับปรุงมีถึงรอยละ  82.76  และเมื่อความ
สามารถทางการเขียนต่ําสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมทั้ง 4 ทักษะต่ําดวย

จากการประเมินผลดังกลาว นับเปนปญหาที่ควรไดรับความสนใจและหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในดานภาษาอังกฤษและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก

1.การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สอง ตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและ
ที่สําคัญผูเรียนตองมีพื้นฐานที่ถูกตองในทุกทักษะทั้งการอาน การฟง การพูดและการเขียน ซ่ึงการ
เรียนรูภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย เปนการเรียนรูในลักษณะภาษาตางประเทศทั้งส้ิน  แตเนื่องจาก
ในยุคขอมูลขาวสารนี้ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารมีความสําคัญและจําเปน
กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความจําเปน        จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยใหมีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่1ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539
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และมีการกําหนดสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ขึ้นมาอีกครั้งตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เพื่อเปนการเตรียมประชากรใหมีความสามารถใชภาษาเพื่อ
เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิต
ประจําวันและการอาชีพ  อันจะนําไปสูการเปนผูที่พึ่งตนเองไดและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตซ่ึง
เปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,  2548   :1)

2.  เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญอีกภาษาหนึ่งในปจจุบัน
และยังเปนภาษาสากลอีกดวย ผูที่มีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีจึงไดเปรียบในการประกอบ
อาชีพและแสวงหาความรูเพิ่มเติม แตการที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษนั้น  จะตองปลูกฝงสงเสริมและพัฒนาทั้งดานความรูความสามารถในการสื่อสาร
รับสารในทุกทักษะ รวมทั้งการปลูกฝงความคิดเจตคติที่ดี มองเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษควบคู
ไปดวย  ซ่ึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของผูเรียนเปนผลมาจากครู  ครูเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ครูภาษาอังกฤษตองสามารถเลือกใชยุทธวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู   การฝกฝนใหผูเรียนเกิดพัฒนาการในทุกดาน

3. การศึกษาผลการวิจัยตางๆ รวมทั้งการสอบถามครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ําโดยเฉพาะความสามารถดานการอานและการเขียนนั้นมี
สาเหตุมาจากหลายประการดวยกัน เชน

1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษไมมีความรูดานภาษาอังกฤษอยางเพียงพอ
2. ครูไมมีความรูเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ
3. ครูผูสอนใชส่ือไมเหมาะสม
4. ครูขาดการเตรียมการสอน
5. ครูไมใหความสําคัญตอการฝกทักษะการอานและการเขียน
6. ผูเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
7. ผูเรียนไมเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพราะไมอยูในบริบทที่ตองใช

ภาษาอังกฤษ
8. ผูเรียนมีพื้นฐานดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษต่ํา
9. ผูเรียนขาดแรงจูงใจ
10. กระบวนการเรียนการสอนไมเปนไปตามขั้นตอน เชน การฝกทักษะ

การเขียนควรดําเนินการหลังจากการฝกทักษะการฟง การพูด และการอาน
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จากสาเหตุตางๆ  ดังกลาว  สงผลถึงการเรียนรูของนักเรียนโดยตรง  ซ่ึงโรงเรียนควรจะ
หาวิธีการแกไข เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค

นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะพบวาจํานวนนักเรียนในแตละชั้น  
หรือ แตละหองมีจํานวนมาก  30 – 40  คน  และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองมีการฝก
การฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางทั่วถึง  จึงเปนการยากที่ครูจะดูแลการฝกปฏิบัติของ
นักเรียนเปนรายบุคคล  ซ่ึงทําใหนักเรียนขาดความสนใจความใสใจตอการเรียนการสอนตลอดเวลา
จากสภาพสาเหตุและปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาวิธีการจัดการเรียนการสอนสามารถชวยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน คือ วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative
Learning Methods) ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่จัดการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมและชวยเหลือกัน
ใหเกิดการเรียนรู   โดยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู (Cooperative Learning Methods )  หรือการเรียน
รูแบบรวมมือกัน  เปนแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรูและ
ปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ซ่ึงวิธีสอนดังกลาวจะประกอบดวยเทคนิควิธี
สอนอีกหลายวิธี  ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น  ดังนั้นครูตองศึกษาทํา
ความเขาใจหลักการ แนวคิดและสาระสําคัญที่เกี่ยวของ ตลอดจนเทคนิควิธีการดําเนินการ  เพื่อการ
นําไปใชที่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคซ่ึง คือ   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
พัฒนาทักษะทางสังคม การทํางานรวมกัน การยอมรับซ่ึงกันและกัน และลดการแขงขันเปน
รายบุคคล เปนตน (วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 65) ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานที่นําเสนอลักษณะสําคัญ
ของ วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Methods) ซ่ึงมีลักษณะคลายกัน
ดังเชน  อาโจสและจอยเนอร (Ajose and Joyner,1990 ,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 1666)
กลาววาการเรียนรูแบบรวมมือกันจะตองประกอบดวยลักษณะสําคัญดังนี้   1)  การพึ่งพาอาศัยกัน
2)  การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันอยางใกลชิด   3) ความรับผิดชอบตอการทํางานกลุมของตนเองและ
ตอสมาชิกกลุม 4)  การใชทักษะทางสังคม   (Social Skills)   5) การใชทักษะกระบวนการกลุม
(Group Process Skills)จอหนสันและคณะ (Johnson and Johnson  1991, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี
2545 : 166) ไดเสนอลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้

1.   สมาชิกจะตองรับผิดชอบตอกลุมรวมชวยกันปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ   
โดยมีเปาหมายรวมกันหรือเปาหมายเดียวกัน มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อวัสดุอุปกรณ

2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธกัน รวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. สมาชิกกลุมทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองาน แตละคนจะตองรวมกัน

ทํางาน
4. เต็มความสามารถ
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5. สมาชิกตองมีทักษะการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธที่ตอกัน ครูตองสอนและ
ฝกทักษะการทํางานกลุมแกนักเรียนและประเมินผลการทํางานกลุมของนักเรียนดวย

การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ  แตกตางจากการสอนที่ใหนักเรียน
เขากลุมกันเรียนรูแบบปกติที่ครูใชอยูเปนประจํา วิธีสอนแบบรวมมือกันจะตองเปนการเรียนรู
รวมกันอยางจริงจังของสมาชิกในกลุมทุกคน  ซ่ึงครูควรเริ่มตนจากการฝกใหผูเรียนมีความเคยชิน
กับยุทธวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันอยางงาย ๆ กอนที่จะนํารูปแบบที่ซับซอนยิ่งขึ้นมาใช   โดยครู
เร่ิมจากจับคูนักเรียนเปนคู ๆ ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันดังตอไปนี้   1) การจดบันทึกไดถูกตอง
และไดสาระ  2)  การสรุปเรื่องราวสาระที่เรียนไปแลว  3)  การอานเพื่อจับใจความหรืออานเพื่อให
เกิดความรูความเขาใจอยางถูกตอง  4)  การเขียนเรียงความ  5) การแกไขปญหา และการหาคําตอบ
ของคําถามตาง ๆ และ  6)  การฝกทักษะตาง ๆ (วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 166 - 168)

จากการศึกษาแนวคิดในเรื่องของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูของนักการศึกษา
หลายๆ ทาน เชน   Slavin ,  Johnson    และ Johnson และ Kagan   เปนตน พบวาวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรูประกอบดวยหลายเทคนิควิธีที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย เชน เทคนิค STAD
(Student teams Achievement Division)  เทคนิค TGT (Team Game Tournament)  เทคนิค TAI
(Team Assisted Individualized Instruction) เทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and
Composition)  เทคนิคจิกซอร (Jigsaw) และเทคนิคการศึกษาแบบกลุม  GI (Group  Investigation)
(วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 172)

เทคนิคการเรียนรูกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement Division-STAD) เปน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดผูเรียนที่มีสมาชิกกลุมละ 4-6 คนโดยคละทั้งความสามารถใน
การเรียนและเพศ  โดยท่ีครูจะทําการสอนหรือเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียนแกนักเรียนทั้งชั้นกอน
และมอบหมายใหแตละกลุมทํางานตามที่กําหนด ตามวัตถุประสงคในแผนการสอน  เมื่อสมาชิก
กลุมชวยกันปฏิบัติและทําแบบฝกหัด  หรือทบทวนเนื้อหาตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จแลว ครูจะให
นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15 - 20 นาที  คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปน
คะแนนกลุมของแตละกลุม ซ่ึงเรียกวา กลุมสัมฤทธิ์ (Achievement  Division ) เทคนิค STAD
นี้  ประกอบดวยข้ันตอนการสอน  5  ขั้นตอน  ดังนี้  คือ 1) ครูเสนอบทเรียน  หรือเนื้อหาสาระทั้ง
ช้ันเรียน      โดยทบทวนความรูเดิม     สอนอธิบายเนื้อหาใหม    การยกตัวอยางอธิบายประกอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  สรุปบทเรียน  ถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน 2) ครูจัดนักเรียนเขากลุม
แบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน  พรอมแจกใบงานหรือแบบฝกหัด  3) ใหแตละกลุมศึกษา
หัวขอจากใบงาน หรือแบบฝกหัด  ใหชวยกันปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน  สมาชิกกลุมแบงหนาที่
ปฏิบัติตามบทบาท   4 ) เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาครบทุกขอ  ใหทุกคนรวมกันอภิปราย
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ทุกประเด็นที่ได รับมอบหมายจนกวาจะแนใจวาสมาชิกทุกคนรูและเขาใจทุกเรื่องถูกตอง
ตรงกัน  5 ) ทดสอบความรู  ความเขาใจของสมาชิกทุกคน แตละคนจะไมมีการชวยเหลือกันทั้ง
แบบทดสอบ ประมาณ 15 - 20 นาที ครูตรวจคําตอบหรือนักเรียนแลกกันตรวจคําตอบ
รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม โดยนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในแตละกลุมมารวมกันหารดวยจํานวน
สมาชิก  ซ่ึงจะไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมซ่ึงเปนคะแนนของทุกคนในแตละกลุมเทียบเกณฑที่กําหนด
วากลุมใดจะเปนกลุมที่ดีเยี่ยมที่สุด    ดีมาก    ดี

เทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน ( Teams- Games - Tournament , TGT  )  เปน
เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูอีกเทคนิคหนึ่งที่มีวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 
( STAD )    แตจะมีการแขงขันกันเปนรายสัปดาหแทนการทดสอบ   โดยใหสมาชิกกลุมเลนเกม
ทางวิชาการแขงขันกับสมาชิกกลุมอ่ืน เพื่อเพิ่มคะแนนใหกับทีมของตนเองโดยผูที่ไดคะแนนสูงสุด
แตละครั้งจะไดคะแนนเพิ่มใหกับกลุมของตนเอง นั่นคือ  ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงและผูมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา
ของแตละกลุมจะแขงขันกัน  กลุมที่มีคะแนนจากการแขงขันสูงที่สุด  จัดอยูในกลุมดีเยี่ยมจะไดรับ
รางวัลตามที่ตกลงกันไวที่สําคัญ  สมาชิกกลุมแตละกลุมจะตองชวยเหลือกันกับสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ
และขณะเลนเกมสมาชิกไมสามารถจะชวยเหลือสมาชิกกลุมของตนเองได  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน
คือ 1) ครูสอนเนื้อหาสาระในแตละหนวยตามแผนการสอน 2) ครูจัดนักเรียนเขากลุม เชนเดียวกับ
เทคนิค STAD    คือแบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน   3) ใหศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ัง
ในใบงาน  ใหทุกคนเรียนรูและปฏิบัติ    และทําความเขาใจทุกเรื่องทุกกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
พรอมกับเตรียมที่จะแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืน ๆ   4) จัดกลุมแขงขันใหม  เพื่อตอบปญหา
หาคําตอบจากใบงานและแบบทดสอบ  โดยใหหมายเลขแกสมาชิกกลุมทุกคน  ครูตรวจคําตอบ  ให
คะแนน  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับสมาชิกกลุมของตน  ครูจะใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนพัฒนา
เฉลี่ยสูงสุด   โดยคะแนนกลุมจะไดจากคะแนนแตละคนหรือคะแนนพัฒนาแตละคนรวมกันหาร
ดวยจํานวนนักเรียน  รางวัลของครูนั้นแลวแตความเหมาะสมเพื่อชวยเสริมกําลังใจ

เนื่องจากสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํามีหลายสาเหตุ  
และในทํานองเดียวกัน   แนวทางการแกไขก็มีหลายวิธีเชนกัน ซ่ึงอาจกลาวโดยรวมวา  แกไขที่ครู
ผูสอน แกไขผูเรียน หรือแกไขที่กระบวนการเรียนการสอน เชน การเลือกใชส่ือใหเหมาะสม
เลือกวิธีสอนใหเหมาะกับธรรมชาติและวัตถุประสงคของวิชา เหมาะสมกับระดับของผูเรียน
ตลอดจนใชวิธีสอนที่หลากหลาย สงเสริมและกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่  6 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   เทคนิค STAD และ  และเทคนิค TGT  โดยบูรณาการ
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การฝกการอานและการเขียนควบคูกันโดยตลอด         และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนการสอนดังกลาว  ซ่ึงผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบดวยหลักการแนวคิดเดียวกับวิธีสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรูและเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Teams - Achievement
Division -STAD ) และ แบบทีมการแขงขัน (Teams-Games -Tournament, TGT )  ซ่ึงในการวิจัย
คร้ังนี้   ผูวิจัยนําทั้งสองเทคนิควิธีทั้ง STAD และ TGT  มาใชในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจโดยใหผูเรียนถายโยงความเขาใจในการอานออกเปนการเขียนโดยผูวิจัยใชกระบวน
การขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้

1. ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระทักษะการอานและทักษะการเขียนทั้งชั้นเรียน   โดย
ทบทวนความรูเดิม สอนอธิบายเนื้อหาใหม ยกตัวอยางอธิบายประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู  สรุป
บทเรียน  ถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน

2. ครูจัดนักเรียนเขากลุม  แบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน  พรอมแจกใบงาน
หรือแบบฝกหัด

3. ใหแตละกลุมศึกษาหัวขอ จากใบงาน เพื่อพัฒนาทักษะการอาน  และทักษะการเขียน
หรือแบบฝกหัด  ใหชวยกันปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน  สมาชิกกลุมแบงหนาที่ปฏิบัติตามบทบาท

4. เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาครบทุกขอ  ใหทุกคนรวมกันอภิปรายทุกประเด็นที่
ไดรับมอบหมาย  จนกวาจะแนใจวาสมาชิกทุกคนรูและเขาใจทุกเรื่องถูกตองตรงกัน

5. จัดกลุมแขงขันเพื่อตอบปญหา  หาคําตอบ  จากใบงานและแบบทดสอบโดยให
หมายเลขแกสมาชิกกลุมทุกคน  ครูตรวจคําตอบ  ใหคะแนน  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับสมาชิก
กลุมของตน  (เทคนิค TGT)  หรือ  ทดสอบความรู  ความเขาใจของสมาชิกทุกคน แตละคนจะไมมี
การชวยเหลือกันทั้งแบบทดสอบ  ประมาณ 15-20 นาที  ครูตรวจคําตอบหรือนักเรียนแลกกันตรวจ
คําตอบรวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม โดยนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในแตละกลุมมารวมกัน หาร
ดวยจํานวนสมาชิก  ซ่ึงจะไดคะแนนเฉลี่ยของกลุม  ซ่ึงเปนคะแนนของทุกคนในแตละกลุม
(เทคนิค STAD)  เทียบเกณฑที่กําหนดวากลุมใดจะเปนกลุมที่เกงมากที่สุด  เกงมาก  เกง และตอง
พัฒนา  ตามลําดับ       ดังแผนภูมิที่  1
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ขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ประกอบดวย
1. ขั้นเตรียม  ประกอบดวย

1.1   เขียนแผนการเรียนรู เขียนวัตถุประสงคปลายทางและวัตถุประสงคนําทาง
                            1.2   เลือกสื่อ สรางสื่อ ใบงาน  ใบความรู เพื่อปฏิบัติงานกลุม
                            1.3   สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคและปญหา    เพื่อใชในการ
แขง ขัน

 1.4   แนะนําวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน ฝกทักษะการทํางานกลุม สรางแรงจูงใจ
ในการรวมมือกันเรียนรู

2. ขั้นสอน  ประกอบดวย
2.1  ทบทวนความรูเดิม  คําศัพทเดิม โครงสรางประโยคที่เรียนไปแลว
2.2  สอน  อธิบายเนื้อหาใหม  โครงสรางใหม  และคําศัพทใหม
2.3  ใหนักเรียนอานบทอานยอ ๆโดยจับคูกันอานผลัดกันอาน ผลัดกันฟง  แกไข

การอานของเพื่อน ใหตอบคําถาม ทํากิจกรรมตามที่ระบุในทายบทอาน ครูอธิบาย ชวยกันสรุป
สาระสําคัญ

2.4  แบงกลุมนักเรียน แจกชุดกิจกรรม ทบทวนกิจกรรมกลุม เปาหมายของกลุม
3. ขั้นกิจกรรม  ประกอบดวย

3.1  นักเรียนรวมกันอานบทอาน ปฏิบัติกิจกรรมตอบคําถามที่กําหนด ชวยเหลือ
กันและกัน ใหทุกคนเรียนรูและเขาใจตรงกัน

3.2 รวมกันตอบคําถามที่กําหนด   ชวยกันฝกเขียนประโยคที่มีความหมายจาก
คําศัพทในบทอาน    ใหสมาชิกทุกคนแนใจวาเพื่อในกลุมเขาใจเรื่องที่อาน    อธิบายความหมายของ
คําศัพท ขอความที่สําคัญได และฝกสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน

3.3     ตรวจผลการปฏิบัติงานของเพื่อน
3.4     ใหนักเรียนทําแบบทดสอบของทุกคน
3.5     จัดกลุมแขงขันใหม  เพื่อตอบปญหา  หาคําตอบ  จากใบงาน

4. ขั้นสรุป และประเมินผล ประกอบดวย
4.1       ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญบทเรียน  คําศัพทที่สําคัญ
4.2       เรียนทําแบบทดสอบของทุกคน โดยไมมีการชวยเหลือกัน
4.3       ตรวจใหคะแนน บันทึกคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
 เทคนิค STAD
ขั้นสอน
1. ครูเสนอบทเรียนเนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน
2. ครูยกตัวอยางประกอบการจัดกิจกรรม
3. ครูจัดนักเรียนเขากลุม  แบบคละความ

สามารถ
ขั้นกิจกรรม
4. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน
5. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ขั้นสรุป  ประเมินผล
6. ทดสอบความรู  มอบรางวัล

 เทคนิค TGT
ขั้นสอน
1. ครูเสนอบทเรียนเนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน
2. ครูยกตัวอยางประกอบการจัดกิจกรรม
3. ครูจัดนักเรียนเขากลุม  แบบคละความ

สามารถ
ขั้นกิจกรรม
4. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน
5. นักเรียนรวมกันอภิปราย
ขั้นสรุป  ประเมินผล
6. จัดกลุมแขงขันตอบปญหาและมอบรางวัล

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการ
อานและและการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดเรียนการสอนดวยวิธีสอน

แบบรวมมือกันเรียนรู

พฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนหลังจากจัดการเรียนรู

ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

ขอคําถามการวิจัย

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูแตกตางกัน
หรือไม

2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูอยูในระดับใด

 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู อยูในระดับใด

สมมุติฐานการวิจัย

 ผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการสอน
โดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวากอนสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

ขอตกลงเบื้องตน

การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในการวิจัยคร้ังนี้ใชเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบ
แบงกลุมผลสัมฤทธิ์  ( Student Teams - Achievement Division - STAD)   และ  แบบทีมการแขงขัน
( Teams- Games - Tournament , TGT  )

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

 1.   ประชากร กลุมตัวอยางของการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ไดแก    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ที่อยูในเขตอําเภอบางปลามา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  เขต 1
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จํานวน 7  โรงเรียน ประกอบดวย  โรงเรียนวัดชองลม  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง  โรงเรียนวัดบึงคา
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม  โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว   โรงเรียนวัดเสาธงทอง  และโรงเรียนวัดสาลี

1.2 กลุมตัวอยาง
    กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม

อยางงาย  โดยจับฉลากโรงเรียนในกลุม 1 กลุม / หอง และจับฉลากได หองเรียนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดสาลี   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  1  จํานวน  1 หอง
มีจํานวน   25  คน เปนหนวยทดลอง ( Experimental  Units  )  ของการวิจัยครั้งนี้
                    2.   ตัวแปรที่ศึกษา   แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ

      2.1   ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    ซ่ึงประกอบดวย
วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคผลสัมฤทธิ์ ( Student Teams  - Achievement  Division -
STAD )   และ เทคนิคทีมแขงขัน ( Teams- Games - Tournament , TGT  )

      2.2   ตัวแปรตาม   ไดแก
     2.2.1    ผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
     2.2.2  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการ

ใชการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2.2.3   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT

3. เนื้อหา

       เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาที่สอดคลองกับการเรียนทั้ง 4 สาระ ไดแก
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และ
ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลกตลอดจนจากตัวเร่ืองที่กําหนดโดยสภายุโรปและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2544  กําหนดใหเรียน
ในชวงชั้นที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  )

                     4.   ระยะเวลา

                      ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองสอนในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา   2548
จํานวน  6   สัปดาห  สัปดาหละ 4  ช่ัวโมง  รวมระยะเวลาทั้งหมด  24 ช่ัวโมง
.
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นิยามศัพทเฉพาะ

ผูวิจัยใหความหมายคํานิยามคําศัพทเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันระหวางผูวิจัยและผูศึกษางานวิจัยนี้

1.   วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    หมายถึง   รูปแบบการสอนที่นักเรียนเรียน
รวมกันเปนกลุม  โดยท่ีสมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน  เนนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
และสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบการทํางานรวมกัน  โดยใชเทคนิค TGT รวมกับ  เทคนิค  STAD

1.1 เทคนิค STAD  หรือหมายถึงเทคนิคการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์   
(Student  Teams – Achievement Divsion) เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงแบงผูเรียน
ออกเปนกลุมยอย  ประกอบดวยสมาชิก 4 – 5 คนที่มีระดับความสามารถแตกตางกัน  คือ  ผูเรียนที่มี
ระดับความสามารถสูง  ปานกลางและต่ํา  โดยสมาชิกในกลุมจะศึกษาและทําความเขาใจ   บทเรียน
รวมกันโดยชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของกลุมหากกลุมใดทํางานรวมกันไดดีจะไดรับ 
การเสริมแรงโดยครูใหคําชมเชย รางวัล เพื่อกระตุนใหผูเรียนรวมมือกันในการเรียนรูและ
การทํางานกลุมใหดียิ่งขึ้น   ประกอบดวย 6  ขั้นตอน  ดังนี้  คือ 1) ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระ
โดยทบทวนความรูเดิม      สอนอธิบายเนื้อหาใหม       2)  ครูยกตัวอยางประกอบการจัดกิจกรรม
3)   นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ 4)นักเรียนแตละกลุมศึกษา ชวยกันปฏิบัติตามคําส่ังใน
ใบงาน ปฏิบัติตามบทบาท   5) นักเรียนรวมกันอภิปราย  6)   ทดสอบความรูของสมาชิกทุกคน แต
ละคนจะไมมีการชวยเหลือกันทั้งแบบทดสอบ

1.2   เทคนิค TGT  หรือหมายถึง เทคนิคการสอนแบบ ทีมเกมการแขงขัน (Teams
– Games – Tournament)   เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือรูปแบบหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขของการเรียน
แบบรวมมือเปนทีม  มีการใชเกม  และใชการแขงขันจะตองมีเปาหมายของทีมและชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของทีม สมาชิกในทีมจะตองมีความสามารถแตกตางกันโดยครูจะตองใชการเสริมแรง
เชน ใหรางวัล คําชมเชย เพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมกันทํางาน  ประกอบดวย  6  ขั้นตอน  ดังนี้   คือ
1) ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระ โดยทบทวนความรูเดิมสอนอธิบายเนื้อหาใหม  2)  ครูยกตัวอยาง
ประกอบการจัดกิจกรรม  3)   นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ 4) นักเรียนแตละกลุมศึกษา
ชวยกันปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน ปฏิบัติตามบทบาท   5) นักเรียนรวมกันอภิปราย  6)   จัดกลุมแขง
ขันตอบปญหา  และมอบรางวัล

2.   ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน    หมายถึง คะแนนการสอบที่ไดจากการทดสอบการอาน
จากแบบทดสอบแบบเลือกตอบ    โดยมุงวัดทักษะการอานดานเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคล
สถานที่  และการเลือกตอบคําถามเกี่ยวกับขอความ  หรือเร่ืองที่อาน โดยมุงวัด  ความหมายของคํา
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วลี  ประโยค    และขอความ  ใจความสําคัญของเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง ลําดับเหตุการณของเรื่อง
และเดาความหมายของศัพทจากขอความในบริบทได

3.  ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียน  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการเขียน
ซ่ึงใชแบบทดสอบกอนและหลังเรียนที่เกี่ยวกับการใหขอมูลของตนเอง  โดยประเมินทักษะดาน
การใชโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตองสื่อความหมายได      และการใชสัญลักษณตาง ๆ ของภาษา
เชน การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการสะกดคํา ใหถูกตองตามแบบแผนของภาษา

4.   นักเรียน    หมายถึง ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2548  จํานวน  25  คน  โรงเรียนวัดสาลี   อําเภอบางปลามา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

5. แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีกรอบเนื้อหาสาระ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ตรงตามที่กําหนดใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และเนื้อเร่ืองที่คัดเลือกสอดคลองกับสาระของ
หลักสูตร  จํานวน  4  หนวย  จํานวน  10  แผน ไดแก  หนวยที่ 1  การถาม -  ตอบเพื่อทราบขอมูล
ของบุคคล  จํานวน 2  แผน  แผนละ  2  ช่ัวโมง   รวม  4  ช่ัวโมง    หนวยที่  2  งานอดิเรก  จํานวน
1  แผน แผนละ   2  ช่ัวโมง   หนวยที่ 3  การบอกที่ตั้งสถานที่และทิศทาง   จํานวน 3 แผน  แผนละ
2  ช่ัวโมง  รวม  6  ช่ัวโมง    และหนวยที่  4    ฤดูกาลและสภาพอากาศ  จํานวน  4  แผน  แผนละ  3
ช่ัวโมง  รวม  12  ช่ัวโมง   รวมทั้งส้ินใชเวลาสอน   24  ชั่วโมง   และใชการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ ( Student Teams  - Achievement
Division - STAD ) จํานวน 6 แผน ไดแก  หนวยที่ 1 – 3  และ เทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน
( Teams- Games - Tournament , TGT )  จํานวน  4   แผน  ไดแก  หนวยที่ 4

6.  พฤติกรรมการทํางานกลุม   หมายถึง  การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติของ
นักเรียนขณะที่ทํางานรวมกันเปนกลุม    เพื่อใหงานกลุมประสบความสําเร็จ    ประกอบไปดวย
พฤติกรรม 4   ดานในการทํางานกลุม  คือ  พฤติกรรมดานการสรางความคุนเคย  ไววางใจ  ยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน  ดานการสื่อสารสื่อความหมาย  ดานการชวยเหลือสนับสนุน       ยกยองใหกําลังใจ
ซ่ึงกันและกัน  และพฤติกรรมดานการขจัดขอขัดแยง

7.  ความคิดเห็นของนักเรียน    หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student
Teams  - Achievement  Division - STAD)   และเทคนิคทีมการแขงขัน (Teams- Games -
Tournament , TGT) ดานเนื้อหา   ดานกิจกรรมและดานบรรยากาศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชแผนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู      ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู     เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์    
(Student Teams  - Achievement  Division - STAD)   และแบบทีมการแขงขัน     (Teams- Games - 
Tournament , TGT)    ในการดําเนินการวิจัย   ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  โดยแยกเปน
หัวขอดังนี้

1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.1 สาระและมาตรฐาน
1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ชวงชั้นที่  2  (  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  -  6  )

2.   การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2.1 ความหมายของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

2.2.1 หลักการพื้นฐานของการสอนแบบมีสวนรวมเรียนรู
2.2.2  ทฤษฎีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

2.3 เทคนิคการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2.3.1 การจัดกลุมนักเรียน
2.3.2 การจัดชั้นเรียน
2.3.3 พฤติกรรมการทํางานกลุม
2.3.4 การใหคะแนน
2.3.5 ทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม

3.  วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3.1 การสอนภาษาอังกฤษ
3.2 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ

3.2.1 ความเขาใจในการอาน
3.2.2 ระดับความเขาใจในการอาน
3.2.3 จุดมุงหมายในการอาน
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3.2.4 ประเภทของการอาน
3.2.5 หลักการและขั้นตอนในการสอนอานจับใจความ

     3.4 การวัดและการประเมินผลการอานเพื่อจับใจความ
3.5    ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

3.5.1 ความหมายการเขียนภาษาอังกฤษ
3.5.2   กระบวนการเขียน
3.5.3 การวัดและการประเมินผลการเขียน

      3.6 การวัดและการประเมินผล
                   4. บริบทของโรงเรียนวัดสาลี

5 .  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1    งานวิจัยภายในประเทศ

          5.2    งานวิจัยตางประเทศ

1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว 
ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสูตรพุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงหลักสูตรประกอบดวย
8 สาระการเรียนรูกับอีกหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน 1
ใน 8 สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซ่ึงหลักสูตรไดกําหนดใหกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสราง
ศักยภาพในการคิด การทํางานอยางสรางสรรค  เพื่อพัฒนาเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามจุดหมายของหลักสูตร การเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล และ
เกิดความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาวตางประเทศ  รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษา และวัฒนธรรม
ตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยยังคงความภูมิใจในภาษา
และวัฒนธรรมไทย  และหลักสูตรไดกําหนดกรอบการเรียนรูสาระภาษาตางประเทศไวดังนี้

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2   ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3   ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
สาระที่ 4   ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
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1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู
ในแตละสาระการเรียนรูหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว  สรุปไดดังนี้

ผูเรียนเขาใจภาษาตางประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมในชุมชน   มีทักษะการใชทักษะ
ภาษาตางประเทศโดยเนนการฟง  พูด  อาน ตามเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน
ส่ิงแวดลอม    อาหาร   ความสัมพันธระหวางบุคคล  เวลาวางและนันทนาการชุมชนสุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ

      สามารถใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสมในการสื่อความหมายในบริบทตางๆ    
เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในการสนทนาในบริบทที่หลากหลาย  ใชภาษา
ตางประเทศภายในหองเรียน  และในโรงเรียนในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม

1.2   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

เขาใจคําส่ัง คําขอรอง ประโยคขอความสั้น ๆ บทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ืองเลา นิทาน และ
เขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมภาษาตางประเทศ กับภาษาไทยกับขอความที่อาน     
สนทนาเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของตน      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงแวดลอมและสังคมใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผล       นําเสนอ
ความคิดรวบยอดจากบทเพลงหรือบทกวีหรือขอมูลจากสิ่งตาง ๆ โดยการถายโอนเปนการพูดและ
การเขียน     ตลอดจนการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในทองถ่ินของตน

2.  การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   ( Cooperative   Learning  )

2.1   ความหมายของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   ( Cooperative   Learning  )
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหคํานิยามของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ไวใน

ลักษณะที่คลาย ๆกัน  ดังนี้
สลาวิน     (Slavin  1987 : 8)       ไดใหคําจํากัดความวา    การเรียนรูโดยการรวมมือ 

คือ การสอนแบบหนึ่งซ่ึงนักเรียนทํางานกันเปนกลุมเล็ก   (ปกติ 4 - 6 คน )     และการจัดกลุมตอง
คํานึงถึงความสามารถของนักเรียน  เชน  นักเรียนที่มีความสามารถสูง 2 คน และความสามารถนอย
 2 คน  หนาที่ของนักเรียนทุกคนในกลุมจะตองชวยกันทํางาน  รับผิดชอบชวยเหลือการเรียนซึ่งกัน
และกัน
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แฟรงค  และ  จอหนสัน ( Frank and Johnson  n.d. , quoted  in Oivas 1991 : 22 )   ได
อธิบาย     Cooperative Learning  วา เปนกิจกรรมที่นักเรียนกลุมเล็ก ๆ 2 – 6 คน ทํางานดวยกัน  
โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหการเรียนสําเร็จ   สมาชิกในทีมจะมีงานที่ตองทําโดยชวยเหลือกันใน
การแกปญหาและมีความกาวหนาไปดวยกัน    ความสัมพันธจะเปนแบบชวยเหลือกันของสมาชิก
ภายในทีม       ตลอดจนการเรียนรูทักษะจากสมาชิกคนอื่น ๆ

สุรศักดิ์  หลาบมาลา  (2531 : 4)  ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือวา หมายถึง
วิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง  ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม
เล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน   เปนเด็กเกง 1 คน  เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน     
ผลการเรียนของเด็กจะพิจารณาเปน 2  ตอน  ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม  ตอนที่สอง
จะพิจารณาคะแนนสอบเปนรายบุคคล  การสอบทั้ง 2 ครั้ง เด็กตางคนตางสอบ  แตเวลาเรียนตอง
รวมมือกัน     ดังนั้นเด็กเกงจึงพยายามชวยเด็กออน เพราะจะทําใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมดีขึ้น  และ
ทางโรงเรียนมีรางวัลเปนการเสริมแรงใหดวย หากคาเฉลี่ยกลุมใดไดเกินเกณฑที่ทางโรงเรียนตั้งไว

พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533 : 35)  ไดใหความหมายเปนภาษาไทยวา “ การเรียน
แบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน”  ซ่ึงหมายถึงการจัดประสบการณ การเรียนรูที่ผูเรียนเปนกลุมเล็ก  
สมาชิกในกลุมมีความสามารถที่แตกตางกัน  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
และรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเทา ๆ กับรับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคน
ในกลุมดวย

สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนประเภท
หนึ่งที่นักเรียนเรียนเปนกลุมเล็ก  สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน  เนนการชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน  และสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบการทํางานรวมกัน

2.2  หลักและทฤษฎีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
      2.2.1  หลักการพื้นฐานของการสอนแบบรวมมีสวนเรียนรู ( The Basic Elements of

Cooperative Learning)
          จอหนสัน  และ  จอหนสัน  (  Johnson and Johnson  1989 : 90 )  ไดกลาวถึง

หลักการพื้นฐานของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวาสมาชิกในกลุมทุกคนตองปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐาน  5  ประการ  ดังตอไปนี้

          1. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก  (Positive Interdependence)  กลาวคือ  “
รวมเปน รวมตายกัน ”   วิธีการที่ทําใหเกิดความรูสึกเชนนี้อาจจะโดยการทําใหมีจุดมุงหมายรวมกัน
เชน  นักเรียนตองเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และเพื่อนทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูดวยกันหรืออาจ
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มีการใหรางวัลรวมกัน  เชน  ถานักเรียนกลุมทําคะแนนไดสูง  แตละคนจะไดคะแนนเพิ่มในสวน
ของตนหรือโดยการใหรวมกันใชเอกสารขอมูลรวมกันในการทํางานที่มอบหมายหนาที่ตาง ๆ ของ
แตละคน เชน  ผูสรุป  ผูขยายความ  ประเด็นที่สําคัญ คือ  สมาชิกในกลุมตองทํางานกลุมใหสําเร็จ
และไมมีการยอมรับความสําคัญหรือความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว

  2. การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง  (Face to Face Promotive Interaction)  เนื่องจากการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวกมิใชวิธีที่จะทําใหเกิดผลอยางปฏิหารย  แตผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  จะตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางนักเรียน
ในการเรียนรูแบบรวมมือ การสรุปเรื่องของอธิบายการขยายความในบทเรียนที่เรียนมาใหแกเพื่อน
ในกลุม เปนลักษณะสําคัญของการติดตอปฏิสัมพันธโดยตรงของการเรียนแบบรวมมือ   ดังนั้นจึง
ควรมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน โดยเปดโอกาสใหสมาชิกเสนอแนวความคิด
ใหม ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี  ถูกตอง  และเหมาะสมที่สุด

   3.   การรับผิดชอบงานของกลุม  ( Individual  Accountability )   การเรียนรูแบบรวม
มือจะถือวาไมสําเร็จจนกวาสมาชิกทุกคนในกลุมจะเรียนรูเร่ืองในบทเรียนไดทุกคน หรือไดรับการ
ชวยเหลือจากเพื่อนในกลุมใหเรียนรูไดทุกคน   เพราะฉะนั้น   จึงจําเปนตองวัดผลการเรียนของแต
ละคนเพื่อใหกลุมไดชวยเหลือเพื่อนที่เรียนไมเกง บางทีครูอาจจะใชวิธีทดสอบสมาชิกกลุมเปนราย
บุคคลหรือสุมนักเรียนคนใดคนหนึ่งเปนผูตอบ  ดวยวิธีดังกลาว   กลุมจึงตองชวยกันเรียนรู  และ
ชวยกันทํางาน   โดยมีความรับผิดชอบตองานของตนเปนพื้นฐาน  ซ่ึงจะตองเขาใจและรูแจงในงาน
ที่ตนรับผิดชอบ  อันจะกอใหเกิดผลสําเร็จของกลุมตามมาดังนั้น    จึงไมมีนักเรียนคนใดที่จะเอา
เปรียบบนความพยายามอยางหนักของเพื่อน

4. ทักษะในความสัมพันธกับกลุมเล็กและผูอ่ืน (Interpersonal and Small Group
Skills)  นักเรียนทุกคนไมไดมาโรงเรียนพรอมกันกับทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน   เพราะ
ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะชวยนักเรียนในการสื่อสาร    การเปนผูนํา      การไววางใจผูอ่ืน  การ
ตัดสินใจ  การแกปญหาความขัดแยง ครูควรจัดสถานการณที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะ
มนุษยสัมพันธและกลุมสัมพันธ  เพื่อสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้     ครูสอน
ทักษะและมีการประเมินการทํางานของกลุมนักเรียนดวยการที่จัดนักเรียนที่ขาดทักษะการทํางาน
กลุม   มาทํางานรวมกัน จะไมประสบผลสําเร็จ  เพราะการเรียนแบบรวมมือไมไดหมายถึงแตเพียง
การที่จัดใหนักเรียนมานั่งทํางานเปนกลุมเทานั้น    ซ่ึงจุดนี้เปนหลักการหนึ่งที่ทําใหวิธีการสอนโดย
การเรียนแบบรวมมือแตกตางกันจากการสอนโดยเรียนเปนกลุมแบบเดิมที่เคยใชมานาน

 5. กระบวนการกลุม  (Group Process) หมายถึง  การใหนักเรียนมีเวลาและได
กระบวนการในการวิเคราะหวา  กลุมทํางานไดเพียงใด           และสามารถใชทักษะสังคมและ
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มนุษยสัมพันธไดเหมาะสม    กระบวนการกลุมนี้จะชวยใหสมาชิกในกลุมทํางานไดผล    ในขณะที่
สัมพันธภาพระหวางกลุมก็จะเปนไปดวยดี  กลาวคือ  กลุมจะมีความเปนอิสระ  โดยสมาชิกในกลุม
สามารถจัดกระบวนการกลุมและสามารถแกปญหาไดดวยตัวของพวกเขาเอง   ทั้งนี้ขอมูลปอนกลับ
จากครูหรือเพื่อนนักเรียนทั้งที่เปนผูสังเกตจะชวยใหกลุมดําเนินการใหดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2.2   ทฤษฎีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

          ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะแนวการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไว 
ดังนี้

           ฟอย และไลแมน ( Foyle and Lyman 1989 , อางถึงใน สุรีย  บาวเออร  2535 :
16 ; )  ไดเสนอขั้นตอนในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้  คือ

1. เลือกเนื้อหาและกําหนดเกณฑที่จะใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจ
2. กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะและขนาดของกลุม
3. จัดนักเรียนเขากลุมตามระดับความสามารถ
4. จัดหองเรียนที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธ
5. ฝกนักเรียนใชกระบวนการกลุม
6. ครูบอกสิ่งที่คาดหวังจากกลุมใหชัดแจงและกําหนดเวลาที่จะใหงานเสร็จ
7. ครูเสนอเนื้อหาโดยใชวิธีสอนที่เหมาะสม
8. ครูคอยชวยเหลือนักเรียน (เมื่อจําเปน)  ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมการเรียน
9. วัดผลนักเรียนแตละคน
10. ใหรางวัลกลุมที่ชนะ  กระทําใหโดยการใชคํา “ชมเชย”
นอกจากนี้แลว  สลาวิน (Slavin  1987 : 29 – 35 )  ไดเสนอแนวคิดเพื่อใหการ

สอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีประสิทธิภาพไว  ดังนี้
1. นักเรียนตองรูจักทํางานเพื่อกลุม
2. ความลําเอียงของกลุมขึ้นอยูกับผลรวมสมาชิกในกลุม
3. ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูของสมาชิกในกลุม
4. นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาจะตองชวยเหลือสมาชิกอ่ืน ๆ

2.3  เทคนิคการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

เทคนิคการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซ่ึงไดรับการวิจัยและพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัย 
จอหน ฮอบกินส (John Hopkins University)   ประเทศสหรัฐอเมริกา  เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
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มีหลายรูปแบบแตกตางกันไป  การจะเลือกใชเทคนิคแบบใดนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาวิชา  วัตถุประสงค
ในการเรียนและตัวผูเรียน  ไดแก  อายุ  ระดับชั้น  ความรูพื้นฐาน  เปนตน  เทคนิคการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูที่นิยมใชมีดังนี้

1. เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  (Slavin  1986)
2. เทคนิคแบบทีมการแขงขัน(TGT) (DeVries and Slavin 1978)
3. เทคนิคกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล  (TAI) (Slavin et al. 1984)
4. เทคนิคการอานและเขียนเรียงความ (CIRC)  (Steven et al . 1987)
5. เทคนิคการรวมมือกันแบบ  Jigsaw (Aronson et al 1978)
6. เทคนิคการรวมมือกันแบบ  Jigsaw II (Slavin 1986)
7. เทคนิคการเรียนรวม  (Johnson and Johnson 1987)
8. เทคนิคกลุมรวมมือกันเรียนรู  (Sharan and Sharan 1980 , 1989)
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีสอนแบบการรวมมือกันเรียนรูโดยสังเคราะห  จากวิธี

สอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ ( Student Teams – Achievement  Division -
STAD )   กับ เทคนิคทีมการแขงขัน ( Teams- Games - Tournament , TGT  )

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์    ( Student  Teams  -  Achievement   Division  -  STAD )
เปนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดผูเรียนที่มีสมาชิกกลุมละ 4- 6 คน  โดยคละทั้งความ
สามารถในการเรียน และเพศ โดยท่ีครูจะทําการสอนหรือเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียนแกนักเรียน
ทั้งชั้นกอน  และมอบหมายใหแตละกลุมทํางานตามที่กําหนด ตามวัตถุประสงคในแผนการสอน
เมื่อสมาชิกกลุมชวยกันปฏิบัติและทําแบบฝกหัด  หรือทบทวนเนื้อหาตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จ
แลว ครูจะใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15 - 20 นาที  คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะ
ถูกแปลงเปนคะแนนกลุมของแตละกลุม  ซ่ึงเรียกวา กลุมสัมฤทธิ์ (   Achievement  Division )
เทคนิค STAD นี้  สรุปขั้นตอนการสอนไว  5  ขั้นตอน  โดยสรุปไวดังนี้  คือ

1) ครูเสนอบทเรียน    เนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน โดยทบทวนความรูเดิมสอนอธิบาย
เนื้อหาใหม   ยกตัวอยางอธิบายประกอบ  จัดกิจกรรมการเรียนรู  สรุปบทเรียน  ถามและตอบขอ
สงสัยของนักเรียน
                    2)   ครูจัดนักเรียนเขากลุม แบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน  พรอมแจกใบงาน
หรือแบบฝกหัด

3)   ใหแตละกลุมศึกษาหัวขอจากใบงาน หรือแบบฝกหัด    ใหชวยกันปฏิบัติตามคํา
ส่ังในใบงาน  สมาชิกกลุมแบงหนาที่ปฏิบัติตามบทบาท
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4) เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาครบทุกขอ   ใหทุกคนรวมกันอภิปรายทุกประเด็น
ที่ไดรับมอบหมาย  จนกวาจะแนใจวาสมาชิกทุกคนรูและเขาใจทุกเรื่องถูกตองตรงกัน

5) ทดสอบความรู  ความเขาใจของสมาชิกทุกคน   แตละคนจะไมมีการชวยเหลือกัน
ทั้งแบบทดสอบ  ประมาณ  15 -20 นาที  ครูตรวจคําตอบหรือนักเรียนแลกกันตรวจคําตอบ  รวม
คะแนนเฉลี่ยของกลุม  โดยนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในแตละกลุมมารวมกัน หารดวยจํานวน
สมาชิก  ซ่ึงจะไดคะแนนเฉลี่ยของกลุม  ซ่ึงเปนคะแนนของทุกคนในแตละกลุม  เทียบเกณฑที่
กําหนดวากลุมใดจะเปนกลุมที่เยี่ยมที่สุด  ดีมาก  ดี

เทคนิคทีมการแขงขัน ( Teams- Games - Tournament , TGT  )  เปนวิธีการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู       มีวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD แตจะมีการแขง
ขันกันเปนรายสัปดาห โดยใหสมาชิกกลุมเลนเกมทางวิชาการแขงขันกับสมาชิกกลุมอ่ืน  เพื่อเพิ่ม
คะแนนใหกับทีมของตนเองแทนการทดสอบ โดยผูที่ไดคะแนนสูงสุดแตละครั้งจะไดคะแนนเพิ่ม
ใหกับกลุมของตน นั่นคือ  ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงและผูมีผลสัมฤทธิ์ต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน  กลุม
ที่มีคะแนนจากการแขงขันสูงที่สุด  จัดอยูในกลุมดีเยี่ยม  จะไดรับรางวัลตามที่ตกลงกันไว   ที่สําคัญ
สมาชิกกลุมแตละกลุมจะตองชวยเหลือกันกับสมาชิกกลุมอ่ืนๆ และขณะเลนเกมสมาชิกไมสามารถ
จะชวยเหลือสมาชิกกลุมของตนเองได  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน  5   ขั้นตอนดังนี้ คือ

1) ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียนโดยทบทวนความรูเดิม สอนอธิบายเนื้อ
หาใหม   ยกตัวอยางอธิบายประกอบ  จัดกิจกรรมการเรียนรู  สรุปบทเรียน  ถามและตอบขอสงสัย
ของนักเรียน

2)  ครูจัดนักเรียนเขากลุม แบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน  พรอมแจกใบงาน
หรือแบบฝกหัด

3)    ใหแตละกลุมศึกษาหัวขอ  จากใบงาน หรือแบบฝกหัด    ใหชวยกันปฏิบัติตามคํา
ส่ังในใบงาน  สมาชิกกลุมแบงหนาที่ปฏิบัติตามบทบาท

4) เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาครบทุกขอ  ใหทุกคนรวมกันอภิปรายทุกประเด็น
ที่ไดรับมอบหมาย  จนกวาจะแนใจวาสมาชิกทุกคนรูและเขาใจทุกเรื่องถูกตองตรงกัน

5)    กลุมแขงขันใหม  เพื่อตอบปญหา  หาคําตอบ  จากใบงานและแบบทดสอบ  โดย
ใหหมายเลขแกสมาชิกกลุมทุกคน  ครูตรวจคําตอบ  ใหคะแนน  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับ สมาชิก
กลุมของตน  ครูจะใหรางวัลกลุมที่ไดรางวัลสูงสุด  โดยคะแนนกลุมจะไดจากคะแนนแตละคนรวม
กันหารดวยจํานวนนักเรียน   รางวัลของครูนั้นแลวแตความเหมาะสมและชวยเสริมกําลังใจ
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2.3.1  การจัดกลุมนักเรียน

นักเรียนจะทํางานกลุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนการอานการเขียนโดยใชเทคนิค STAD
และ เทคนิค  TGT   ตามกิจกรรมที่กําหนด  ภายในกลุมเรียนรูที่มีนักเรียนซึ่งมีความสามารถแตก
ตางกันในกลุมการอาน (Reading Group) นั้น  นักเรียนจะถูกกําหนดใหอยูในกลุมการอานโดยครู
เปนผูกําหนดใหวา นักเรียนคนใดจัดวาอยูในกลุมเกง    หรือออน   โดยดูจากเกณฑของคะแนนสูง
ปานกลาง   ต่ํา  และรวมมือกันเรียนฝกกิจกรรมการอานและเขียน        และมีการทดสอบภายหลัง
จากการเรียนการสอนแตละครั้ง    และรวมคะแนนเปนคะแนนของกลุม

2.3.2   การจัดชั้นเรียน

          วิธีในการจัดชั้นเรียนในการเรียนแบบรวมมือใหเหมาะสมกับตัวผูเรียน  ดังนี้
          1. ใหนักเรียนนั่งเปนกลุม กลุมละ 4 คน
          2. ใหนักเรียนสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยซ่ึงกันและกันไดโดยไมตองเคลื่อนยาย

มากเกินไป
          3.  ใหนักเรียนไดยินและเห็นครูไดอยางชัดเจน
          4.  ใหนักเรียนอยูในระยะที่จะมองเห็นกระดานไดอยางชัดเจน

2.3. 3 พฤติกรรมการทํางานกลุม

           วัชรา  เลาเรียนดี (2547: 13) กลาววา พฤติกรรมการทํางานกลุม (Group Working
Behaviors)   หมายถึงการแสดงออกดวยคําพูด  และการปฏิบัติเพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูง
สุด ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น  สมาชิกกลุมทุกคนจะตองยอมรับวาผล
งานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุกครั้งนั้นเปนผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุมจะตองมีความ
รับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ ดังนั้นในการเรียนรูแบบรวมมือนั้นครูจึง
ตองคอยติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของกลุมโดยตลอดเวลา คอยชวย คอยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมและกระตุนเสริมกําลังใจใหทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย
                   พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ครูจะตองใหนักเรียนฝกปฏิบัติจนชํานาญ ติดเปน
นิสัย เชน

      1. การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม-ตอบ แสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะ                  
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      2. การใหกําลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน
การชม   การพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบหรือแสดงความคิดเห็น
             3.  การรับฟงความคิดเห็น ตั้งใจฟง พยักหนารับ ตอบสนองและสนับสนุน
                   4. การรวมมือกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติ ตองคอยชวยเหลือกัน
และกันกระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสีหนาแจมใสยิ้มแยม
                    5.  การตั้งใจในการทํางานกลุม  สังเกตการเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย   
การรวมมือกันหาคําตอบ การรวมอภิปรายกับเพื่อน

2.2.4   การใหคะแนน
                               คะแนนของนักเรียนไดจากการตอบคําถาม  ทําแบบฝกหัดแตละคาบเรียน และ
สมุดรายงาน   (Book Reports)   โดยนํามารวมกันเปนคะแนนของทีม        เพื่อพิจารณาคะแนน
ความกาวหนาพัฒนาการของนักเรียนแตละคนและของกลุมดวย
                     1.  ทีมที่ทําคะแนนในทุกกิจกรรมไดถึงเกณฑ 90 % (กิจกรรมที่ไดรับในสัปดาห
หนึ่งจะไดรับการประกาศวาเปน “Super Teams”  และไดรับประกาศนียบัตร
                          2.   ทีมที่ทําคะแนนได 80 – 90 % จะไดรับการประกาศใหเปน “Great Teams”
และไดรับใบประกาศนียบัตรในระดับรองลงมา

                วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา

 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   ซ่ึงผลงานของนักเรียนทุกคนคือ   
ผลงานของกลุมและกลุมที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดจัดเปนกลุมดีเยี่ยม   ดังนั้นในการทดสอบทุกครั้ง
หลังจากกิจกรรมกลุมแลว      มีการทดสอบเปนรายบุคคล คะแนนสอบของแตละคนจะนําไป
เปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อคิดคะแนนพัฒนา

 คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนที่จะมีการสอนใน
ภาคเรียนตอไป แตคะแนนฐานและคะแนนสอบควรเทียบกับคะแนน 100 เสมอ คะแนนฐานอาจได
มาจากคะแนนสอบแตละครั้ง จากคะแนนฐานที่สามารถนํามาคิดคะแนนพัฒนาจากคะแนนสอบใน
คร้ังตอไป ดังตารางที่ 4
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ตารางที่   4  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: คณะ
                  ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2545), 196.

  ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนตองรูคะแนนฐานของตนเองกอนและคํานวณวาตนเอง
อาจตองทําอีกเทาไร จึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับ
ความพยายามของแตละคน     ที่จะพยายามทําขอสอบใหมากกวาคะแนนฐานในแตละครั้งที่มีการ
สอบเพื่อผลประโยชนของตนเองและของกลุม กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุดหรือถึงเกณฑที่
กําหนดจะไดรับรางวัลเปนเครื่องหมายความสําเร็จ

ตารางที่  5   เกณฑการพัฒนา

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
0 - 15
16 - 25
26 - 30

                กลุมเกง
กลุมเกงมาก

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

การหาคะแนนฐานของนักเรียน ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูผูสอนและนักเรียน
ตองทราบและคิดคะแนนฐานของนักเรียนแตละคนไว เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของ
นักเรียนแตละคนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทราบผลการเรียนของแตละคนวามีความกาวหนาขึ้น
หรือไม เพียงใด และเพื่อเปนฐานในการคํานวณคะแนนพัฒนาและคะแนนความกาวหนาตอไป
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 คะแนนฐานของนักเรียนแตละคน  อาจไดผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาในชวงนั้น ๆ
หรือจากคะแนนในกลุมวิชานั้น ๆ หรือจากคะแนนในกลุมวิชานั้น ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา แตถา
เปนคะแนนตลอดปการศึกษาตองเฉลี่ยคะแนนกอน ดังตัวอยาง

     เด็กหญิงไก สอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ใน 2ภาคเรียน ไดคะแนนดังนี้
     ภาคเรียนที่ 1 ได 75 คะแนน
     ภาคเรียนที่ 2 ได 77 คะแนน

รวม           152 คะแนน
    คะแนนเฉลี่ยของเด็กหญิงไก คือ 152   2 = 76  คะแนน
ดังนั้นคะแนนฐานของเด็กหญิงไก คือ 76คะแนนซึ่งคะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได

ทุกครั้งที่มีการทดสอบยอย โดยการนําคะแนนสูงสุดเปนคะแนนฐานในครั้งตอไป
    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 และไดคะแนนพัฒนาเทากับ 30 และคะแนนฐานครั้งที่ 2 ของดวงพรเทากับ 90
            ตัวอยางที่ 2 คะแนนฐานของมนูญ ได 51 คะแนนในการสอบครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม
10 มนูญ ได 2   คิดเปนรอยละ  เทากับ 20 คะแนน    นํามาเทียบกับคะแนนฐานเทากับ 20 - 51 = -31
มนูญไดคะแนนต่ํากวาคะแนนฐาน 31 คะแนน ไดคะแนนพัฒนาเทากับ 0 และคะแนนฐานครั้งที่ 2
ของมนูญ เทากับ 20

2.3.5 ทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม

                      จอหนสันและจอหนสัน   (Johnson & Johnson 1990, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี
2547: 30) ไดสรุปทักษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกันดังนี้
              1.   การสรางความคุนเคยและไววางใจยอมรับกันและกัน

        2.  การพูดจาสื่อสาร ส่ือความหมายตอกันชัดเจน ถูกตอง ยอมรับซึ่งกันและกันการ
ชวยเหลือพึ่งพาสนับสนุนใหกําลังใจกันดวยการยกยองชมเชยใหกําลังใจ       การใชความสามารถ
ในการหาขอยุติ เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม

   ดังนั้นครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยคอยติดตามดูแล
ชวยเหลือ คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพื่อใหทุกคนไดมี
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การคนควาทักษะทางสังคมและกรรมการกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัย และควรจะตองมีการ
ประเมินผลทักษะการทํางานกลุมดวย

    การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม

   ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น นอกจากจะมุงเนนการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกคนแลวจะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและ
กระบวนการกลุมดวย การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้น ครูจะตองคอยชวยเหลือสนับสนุนใน
การปฏิบัติหนาที่ของแตละคนอยางถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนรู
โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน การมีสวนรวมของสมาชิก และการแสดงบทบาทของตน
อยาง ถูกตองเหมาะสม   ดังนั้นควรประเมินผลการเรียนรูและทักษะทางสังคมดวยวิธีการดังนี้
               1. การสังเกตพฤติกรรม การทํางานกลุมทั้งนอกเวลาและในเวลาปฏิบัติงานกลุม
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน บทบาทสมาชิก วิธีการทํางานกลุม การจัดตั้งสมาชิกกลุม
เปนตน
               2.  การสอบถาม ซักถาม ครูที่เกี่ยวของจะตองรู เขาใจพฤติกรรมการสอนในขณะ
สอนและในขณะที่ครูไมสามารถสังเกตการทํางานกลุมตลอดเวลา
              3.  การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินผลการทํางานของกลุม   ซ่ึงควรจะ
เปนการประเมินทั้งดานเนื้อหาและการรวมมือกัน การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน
เปนตน
              4. การประเมินดานผลงานดวยการตรวจผลงานของแตละคนจากการปฏิบัติงาน
กลุมผลงานที่ตรวจใหคะแนน  เชน  สมุดจดงาน การรายงานกลุม    ช้ินงานจากการปฏิบัติงานจริง

    จะเห็นไดวา    การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้น  พื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิกภายใน
กลุมสําคัญ ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง (วัชรา   เลาเรียนดี 2547: 29 – 31)

ความแตกตางระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือและการสอนเปนกลุมแบบเดิม  
มีหลายประการดังนี้   (พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร  2533 : 35 – 36)

1. การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือนั้น  สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียน
รวมกันสนใจการทํางานของตัวเองเทา ๆ กับการทํางานของสมาชิกกลุม  สวนการสอนโดยเรียน
เปนกลุมแบบเดิมนั้น  สมาชิกกลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน
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2.  สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย      มีการใหคําแนะนํา
ชมเชย เสนอแนะ  การทํางานกลุมของสมาชิกในการสอนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  สมาชิกกลุมแตละ
คนไมรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเสมอไป  บางครั้งก็ใสช่ือของตัวเองโดยไมไดทํางาน

3. การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือนั้น  สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน  แตการ
สอนโดยเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกันมาก

4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทผูนําภายในกลุมการสอน  โดยการเรียนแบบรวมมือในขณะ
ที่ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม

5. สมาชิกกลุมในการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ    ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจ
การทํางานกลุม  ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม  และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางาน
กลุม  ในการสอนโดยเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  สมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจ
แบงกันไปทําและนําผลงานมารวมกัน

6. จุดมุงหมายของการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ คือ การใหสมาชิกทุกคนใชความ
สามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม      โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุมในการสอน
โดยเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น

7. นักเรียนจะไดรับการสอนทักษะทางสังคม (Social Skills)  ที่จําเปนตองใชในขณะ
ทํางานกลุม  แตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรับการสอนโดยเรียนเปนกลุมแบบเดิม

8.  ในการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ  จะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ  สังเกตการ
ทํางานของสมาชิกในกลุมในขณะที่ครูสอน  โดยการเรียนเปนกลุมแบบเดิมไมสนใจนักเรียนใน
ขณะทํางานกลุม

9. ในการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ      ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุม
เพื่อใหกลุมดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   สวนการสอนโดยเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไม
สนใจวิธีการในการดําเนินการภายในกลุม  ใหสมาชิกกลุมจัดการกันเอง

3. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
 3.1  การสอนภาษาอังกฤษ

วิธีการสอนภาษาอังกฤษ มีการใชสับสนกันอยูเสมอ (พิตรวัลย  โกวิทวที 2539 :17 –
18) ไดแนะนําหลักการสอนภาษาอังกฤษไวดังนี้

1. ครูสอนจากเรื่องงายไปสูเร่ืองยาก เชน รวบรวมคําศัพทตางๆ ใหเปนหมวดหมู แลว
จึงสอนเปนหมวด ๆ ไป เชน หมวดเสื้อผา หมวดเครื่องใช หมวดผลไม เปนตน  แทนการสอนคํา
ศัพทที่กระจัดกระจายปะปนกันอยูรวมกันหลาย ๆ หมวด
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2.  สอนใหสัมพันธกับความคิด กอนจะสอนเรื่องใหม  ครูควรจะไดทบทวนบทเรียน
เดิมเพื่อใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมมาสูความรูใหม จะชวยใหนักเรียนะจําเรื่องที่เรียน
ไดแมนยําขึ้น

3. สอนใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ เนื่องจากการสอนในปจจุบันเรามุงเนนเพื่อการสื่อ
ความหมายเพราะฉะนั้นในการสอนของครู    ถาครูสามารถเชื่อมโยงความรูเร่ืองคําศัพท    และ
โครงสรางทางไวยากรณสูเนื้อหาวิชานั้นๆ ก็จะชวยใหการเรียนการสอนในเรื่องนั้น ๆ มีความหมาย
ยิ่งขึ้น เชน ใหนักเรียนวาดภาพประกอบบทเรียนภาษาอังกฤษ เปนการเชื่อมโยงวิชาศิลปศึกษากับ
วิชาภาษาอังกฤษเขาดวยกันเปนตน

4.  เปลี่ยนวิธีการสอนมิใหซํ้าซากนาเบื่อ     ผูสอนควรสอนใหสนุกสนาน และนาสนใจ
ซ่ึงมีการใชเพลง เกม การทายปญหา การฉายวิดิทัศน สไลด ภาพประกอบ  โดยสอดแทรกสิ่งเล็ก
นอย ๆ ผสมผสานเขาดวยกัน

5. ใชความสนใจและความตองการของนักเรียนเปนจุดเริ่มตนการสอน เชน สอนคํา
ศัพทเกี่ยวกับสัตวเล้ียง ขณะที่กําลังสอนอยูนี้ นักเรียนกําลังสนใจสัตวอะไรมากที่สุด เชน สนใจ
สุนัขในการตูน (Snoopy) เราก็เริ่มสอนดวยสัตวนี้ เพื่อนไปสูความสนใจของการสอนสัตวเล้ียงตัว
อ่ืน ๆ

6. สอนโดยคํานึงถึงประสบการณเดิม  กิจกรรมใหมควรตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม เชน
เราจะสอนเรื่องการไปเที่ยวชายทะเล         ครูก็สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
ชายทะเลที่นักเรียนเคยไปเพื่อนํามาสูเร่ืองที่ครูกําลังจะสอน

7.  สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด และสามารถนําส่ิงที่ไดรับไปใชใน
สถานการณใหมตอไป    ซ่ึงมีความคลายคลึงกับสถานการณเกาที่นักเรียนเคยเรียนในชั้นเรียน

8. ผูสอนควรจะมีอารมณขัน เพื่อใหชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้น เพราะ
วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาภาษาตางประเทศไมใชภาษาของเราเอง   ครูไมควรจะเครงเครียดเกินไป

9. ผูสอนควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม   เพื่อที่จะไดในสิ่งแปลกและใหมมาถายทอด
ใหผูเรียนไดอยูเสมอ

10.   ผูสอนควรจะมีศรัทธาในอาชีพของตน  จึงจะสอนไดดี
นอกจากหลักการสอนภาษาอังกฤษดังกลาวแลว     ยังมีแนวทางในการดําเนินการจัด

การเรียนการสอนเพื่อใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  (สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด , หนวยศึกษานิเทศก 2542:3 – 4)  ดังนี้คือ

1. จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถ่ิน โดยใหทองถ่ิน
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับทองถ่ินตามความเหมาะสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37

2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหสอดคลองกับความสนใจและ
สภาพชีวิตจริงของผูเรียน และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ

3. จัดการเรียนการสอนใหสัมพันธเชื่อมโยง   หรือบูรณาการทั้งภายในกลุมประสบ
การณและระหวางกลุมประสบการณ

4.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค และกระบวนการกลุม

5. จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด และเนนใหเกิดความคิด
รวบยอดในกลุมประสบการณตาง ๆ

6. จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง
7. ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
8.  ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย  ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐาน เชน

ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ฯลฯ  ควบคูไปดวย
9.  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู    และการปฏิบัติจริง

ของผูเรียน

3.2  ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

ความหมายของการอาน
ในยุคแหงขอมูลขาวสารการอานเปนทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  เพราะการอาน

เปนเครื่องมือใหเขาถึงความรู  ความเพลิดเพลิน  เกิดความเขาใจ และการอานยังเปนทักษะที่จําเปน
สําหรับการศึกษา  ไดมีนักศึกษา  นักภาษาศาสตร  นักจิตวิทยา หลายทานไดใหความหมายไววา

เสาวลักษณ  รัตนวิชช   (2531 : 84)   ไดใหความหมายของการอานไววา   การอาน
หมายถึง การสรางความหมายจากสัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิด    และยังเปน
กระบวนการของการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนในดานความรู        และความสามารถใน
การใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย    ผูเขียนยอมจะพยายามใชสัญลักษณหรือตัวอักษรสื่อความหมาย
หรือใหขอมูลที่ตนตองการสื่อสารแกผูอาน และผูอานเองก็ยอมจะตองสื่อความหมายจากสัญลักษณ
หรือตัวอักษรที่ผูเขียนตองการสื่อความหมาย

บันลือ  พฤกษะวัน   (2531 : 2)      ไดใหความหมายของการอานไววา        เปนการใช
ความสามารถในการผสมผสานตัวอักษรออกเสียงเปนคําหรือประโยคเพื่อส่ือความหมายของผูเขียน
ถึงผูอาน โดยใชการสังเกต  การจํารูปคํา  การใชสติปญญา  และใชประสบการณเดิมในการแปล
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ความหมาย  หรือถอดความใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานไดดี     แตตองดําเนินการเปนขั้นตอน
ตอเนื่อง  (กระบวนการ)  เพื่อนําผลของสิ่งที่ไดจากการอานมาประเมินแนวคิด  แนวปฏิบัติ

เอกรินทร  ส่ีมหาศาล       (2532 : 1 )         ไดใหความหมายของการอานไววา หมายถึง
พฤติกรรมการสนทนาโตตอบระหวางผูอานกับผูเขียน         โดยส่ือสารผานขอเขียนที่ปรากฎเปน
ขอความภาษาที่มีรูปแบบและจุดประสงคที่แตกตางกันไปแทนการพูดโดยตรง    ผูอานตองมีความรู
ความสามารถทางภาษาจึงจะเขาใจขอความที่อานรวมทั้งตองมีความคิดและภูมิหลังประสบการณ
เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  เพื่อใชเปนสมมุติฐานเบื้องตนสําหรับการเดา  และใชเปนแนวทางการหา
ความรู ความคิดของผูเขียน

กาญจนา  ศรีภัทราวิทย  (2533 : 4) ไดใหความหมายของการอานไววาการอานเปน
กระบวนการโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน โดยผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถและ
ประสบการณเดิมในการถายทอดความหมาย  เพื่อความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการถายทอด

ประมวล  ดิคคินสัน  (2534 : 90)       ไดใหความหมายของการอานไววา หมายถึง
ความสามารถที่จะแปลความคิดที่อยูในสัญลักษณที่เขียนไวโดยตรง    ในขณะที่พบเห็นก็สามารถรู
ความหมายของคํานั้น ๆ ได  โดยเตรียมส่ิงแวดลอมอยางรอบคอบ       การใชวัตถุเพื่อเรียนรูดวย
การสัมผัสทั้ง 5  และการฝกปฏิบัติในกลวิธีการสอนอาน

ประเทิน  มหาขันธ  (2536 : 1)    ไดใหความหมายของการอานไวดังนี้    การอาน
หมายถึงกระบวนการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดไว ซ่ึงเปนกระบวนการ
ที่ซับซอนมีความสัมพันธกับการพูดการอานที่แทจริงตองเปนการอานที่สามารถเขาใจความหมาย
ของเรื่องที่อาน  เปนการกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอด  หรือจินตนาการของผูอาน    ซ่ึงจะเปน
กระบวนการที่ทําใหเกิดความเขาใจความหมายของตัวอักษร          หรือสัญลักษณที่อานโดยอาศัย
ประสบการณเดิมของผูอานเปนพื้นฐาน

สมุทร  เซนเชาวนิช  (2538 : 1)    กลาววา  การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผู
เขียนกับผูอาน  ผูเขียนพูด  ผูอานแสดงปฏิกริยโตตอบและอาจโตตอบกับผูอ่ืนดวย

ดอลแมนและคณะ  (Dallman and others , 1978 : 210 )  ไดใหคาํจํากัดความของการ
อานไววา  เปนกิจกรรมซึ่งกอใหเกิดความเขาใจและการแปลความหมายของการคิด  ซ่ึงจะปรากฎ
อยูในตัวหนังสือหรือภาษาเขียน

แฮริส  (Harris  1979: 119)  ไดใหความหมายวา  การอานเปนรูปแบบของการสื่อความ
หมายเปนการแลกเปลี่ยนความคิด ขาวสาร ระหวางผูเขียนกับผูอาน   ผูเขียนจะแสดงความคิดของ
ตนเองลงบนกระดาษดวยภาษาซึ่งเปนไปตามลักษณะการเขียนของแตละคน      ผูอานพยายามอาน
เอาความหมายจากการเขียนของผูเขียน
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มอริส และสจวรต  (Morris  and  Stewart  1984 : 4)  ใหความหมายของการอานวา
เปนกระบวนการที่ผูอานรับรูขอมูลขาวสาร ซ่ึงผูเขียนจะเปนผูสงขาว  ผูอานเปนผูรับขอมูล  แลว
แปลขอมูลเหลานั้นตามความรูและประสบการณเดิมของตน    อันจะกอใหเกิดการนําไปสูเปาหมาย
หลักของการอานที่วา  ผูอานตองคิดเปนและเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน

เอสคีย   ( Eskey 1986 : 6  - 7 )  ไดใหความหมายของการอานพอสรุปไดวา  เปน
กระบวนการทางสติปญญาที่สมองจะทําหนาที่ทั้งหมดในการตีความของขอความที่อาน  โดยสมอง
จะเริ่มทํางานเมื่อตาของผูอานรับขอมูลที่ไดจากการอาน    แลวนําความรูเดิมที่ไดสะสมไวในสมอง
มาชวยในการตีความหมายขอมูลที่อาน  ซ่ึงขอมูลใหมที่ไดจะกลายเปนสวนหนึ่งของความรูในเรื่อง
ดังกลาวที่เพิ่มเติมขึ้น  และสามารถนํามาใชในคราวตอ ๆ ไป

คูเปอร    และคนอื่น ๆ     (Cooper  and  others 1988 : 13) กลาววา  การอานคือ
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อหา เพื่อจัดรูปแบบของเนื้อหา       โดยอาศัยพื้นฐาน
จากประสบการณเดิมของผูอาน  มาชวยในกระบวนการสรางความหมายจากเนื้อหา

กูดแมน  (Goodman , Kenneth  1988 : 12)  กลาวถึงความหมายของการอานวา เปน
กระบวนการทางภาษาดานการรับสาร  และเปนกระบวนการภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ซ่ึงเริ่มตนจาก
การที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายโดยใชตัวอักษรและจบลงดวยความหมายที่ผูอานสรางขึ้นมา    
มีการปฏิสัมพันธระหวางภาษาและความคิดในกระบวนการอาน      ผูเขียนถายทอดความคิดออกมา
ในรูปของภาษา  และผูอานก็ถอดความภาษานั้นออกมาเปนความคิด

จากความหมายของการอานดังกลาวสรุปไดวาการอานคือกระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอานกับขอมูลที่เขียนอยูในรูปแบบตางๆ  ผูอานตองมีประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการ
เขาใจความหมายของสิ่งที่อาน  โดยการแปลความ   ตีความ  ขยายความจากสัญลักษณที่ปรากฏ
โดยผานกระบวนการคิดของสมอง   ตลอดจนตองรูโครงสรางของงานเขียน วิธีการเขียน  และ
จินตนาการของผูเขียน

3.2.1 ความเขาใจในการอาน

         สมุทร  เซนเชาวนิช  (2530 : 9) ไดกลาววา  ความเขาใจคือความสามารถที่จะ
อนุมานขอสนเทศ หรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งที่ไดอานมาแลวอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
เทาที่ทําได  ความเขาใจนี้เปนเรื่องที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการศึกษา    และประสบการณตาง
ๆ หลาย ๆ ดานของแตละคน  และถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่งของการอาน     ถา
อานแลวไมเกิดความเขาใจใด ๆ เลย  ก็อาจกลาวไดวาการอานที่แทจริงยังไมเกิดขึ้น  เพราะเสียเวลา
โดยใชเหตุ  เปนเพียงเห็นตัวหนังสือบนกระดาษเทานั้น
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    สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2528: 76)  ไดกลาวถึง  องคประกอบตาง ๆ ที่จะกอให
เกิดความเขาใจใจการอานไว ดังนี้

1. ชนิดของความเขาใจ     เด็กแตละคนจะจับใจความเรื่องที่อานแตกตางกัน
ตามประสบการณเดิมและวัตถุประสงคในขณะอาน

2. พิสัยของความเขาใจในการอาน    เด็กจะอานไดดีขึ้น  เขาใจ  และถูกตอง
เพียงใด ขึ้นอยูกับสติปญญา  ประสบการณเดิม  และความยากงายของขอความ

3. ระดับความเขาใจในการอาน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน สติ
ปญญา  ความสามารถในการอาน  ความเขาใจคําศัพท  วิธีการอาน  และประสบการณเดิมของผูอาน

แฮริส  และสมิธ   ( Harris and  Smith 1980 : 226-227)   กลาววา  การที่จะทําให
ผูอานเขาใจไดนั้น  ตองประกอบดวยปจจัยภายใน  ซ่ึงไดแก  พื้นฐานความรูของผูอานในเรื่องที่อาน
ความสามารถทางการอาน    ความสามารถในการคิด  ความสนใจ  แรงจูงใจ  ทัศนคติ  ความเชื่อ
ซ่ึงเปนเรื่องของจิตใจและจุดประสงคของการอานและปจจัยภายนอก ไดแก ลักษณะของตัวเร่ืองเอง
แฮริสและสมิธ ใหความสําคัญกับปจจัย  2  ประการ     ซ่ึงไดแก  พื้นความรูในเรื่องที่อาน  และ
ความสามารถทางภาษาเปนพิเศษ โดยใหความเห็นวา ในเรื่องพื้นความรูและประสบการณนั้น  หาก
ผูอานไมเคยมีพื้นความรูหรือประสบการณในเรื่องที่อานมากอน  เร่ืองที่อานนั้นก็ไมมีความหมาย
สําหรับผูอานเพราะอานไมรูเร่ือง  นอกจากนั้นผูอานจะตองมีความสามารถทางภาษาพอสมควรดวย
จึงจะเขาใจ

บอนด และทิงเกอร  (Bond  and Tinker  1979 : 325-350)  กลาววา  การที่ผูอาน
จะเกิดความเขาใจไดนั้นตองอาศัยองคประกอบ  ดังนี้

1. เขาใจความหมายของคํา  (Word meaning  )  การเขาใจความหมายของคําศัพท
จะชวยใหเขาใจประโยคไดดี

2. เขาใจหนวยความคิด (Though unit)    การอานทีละคําจะเปนอุปสรรคตอ
ความเขาใจ  เพราะขาดความตอเนื่อง  ดังนั้นผูเรียนจึงตองไดรับการฝกใหอานเปนหนวยความคิด

3. เขาใจประโยค  (  Sentence comprehension)  เมื่อผูอานสามารถเอาหนวย
ความคิดยอยมาสัมพันธกันจนไดใจความเปนประโยคแลว  ผูอานจะตองมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางคํา  และระหวางกลุมคําในประโยคดวย

4. เขาใจอนุเฉท (Paragraph)      ผูอานตองสามารถบอกใจความสําคัญของแตละ
ประโยค   แลวนําใจความสําคัญนั้นๆ มาสัมพันธกัน     ดังนั้นผูอานจึงควรเรียนรูประเภทหรือโครง
สรางแบบตาง ๆ ของอนุเฉท  เพื่อใหสามารถระบุประโยคที่เปนใจความหลักในอนุเฉทได  จากนั้น
จึงมองหาความสัมพันธของประโยคอื่น ๆ  ซ่ึงเปนรายละเอียดในอนุเฉท
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5. เขาใจเนื้อหาทั้งหมด (Comprehension of larger units)  การเขาใจเรื่องราวทั้ง
หมดผูอานตองทราบความสัมพันธระหวางขอความสําคัญ ๆ ในแตละตอน  เพื่อลําดับความคิดของ
เร่ือง และตองทราบวาขอเขียนแตละประเภทมีโครงสรางขอความแตกตางกัน

         เพียรสัน  (Pearson  1970 : 8-10) ไดกลาวถึงความเขาใจในการอานวาเกี่ยวของ
กับภาษา  แรงจูงใจ  การเรียนรู  การพัฒนาความคิดรวบยอดและประสบการณ  องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอความเขาใจใจการอาน  มี 2 ประเภท คือ

1. องคประกอบภายในสมอง   ไดแก  ความสามารถทางภาษาศาสตร    รวมทั้ง
องคประกอบดานอารมณ  ความสนใจ  แรงจูงใจ  และความสามารถในการอาน

2.     องคประกอบภายนอกสมอง  ซ่ึงแบงเปน
2.1 องคประกอบเนื้อหา  นั่นคือ  คุณลักษณะของเนื้อความรวมทั้งความ

ยากงายของเนื้อหา และการจัดระบบในเนื้อหา
         2.2 คุณภาพของสิ่งแวดลอมของผูอานรวมทั้งองคประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม

ที่ครูกระทํากอนการอาน  ระหวางการอาน  หรือหลังการอาน  เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อเร่ือง
ดังนั้นจึงกลาวไดวา     การอานเพื่อใหเกิดความเขาใจสิ่งที่อาน        ผูอานตองมีความรู

ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับตัวภาษาที่อาน  การตีความ  มีความรู  และประสบการณเดิมที่สามารถ
เชื่อมโยงเขากับเรื่องที่อานได  และมีความรูเร่ืองวัฒนธรรม  รูจุดมุงหมายในการอาน  และมีเทคนิค
ในการอานที่เหมาะสมกับการอานในแตละประเภท

3.2.2 ระดับความเขาใจในการอาน

         ระดับความเขาใจในการอานเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่ผูอานควรคํานึงในการอาน     
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานไดดียิ่งขึ้น     ซ่ึงนักการศึกษา  และผูเชี่ยวชาญดานการอาน
ไดใหทัศนะไวดังนี้

         แวลเล็ต  และ ดิสซิค   (Vallette  and  Disick  1972 : 41)  ไดแบงระดับความเขา
ใจของการอานออกเปน  5  ระดับ  โดยคํานึงถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน  เรียงลําดับจาก
งายไปหายาก  ดังนี้

1. ระดับทักษะกลไก  (Mechanical skills)  คือ ระดับความเขาใจที่ผูเรียน
สามารถเห็นความแตกตางระหวางตัวสะกดในภาษาตางประเทศ สามารถบอกความเหมือนและ
ความแตกตางของตัวสะกดได

2. ระดับความรู  (Knowledge) คือ       ผูเรียนสามารถอานประโยคหรือขอความ
ที่คุนเคยอยางเขาใจความหมาย  สามารถบอกไดวา  คําหรือขอความไดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น
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3. ระดับการถายโอน  (Transfer)  ผูเรียนสามารถเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพท
และโครงสรางไวยากรณที่เรียนมาแลว

4. ระดับสื่อสาร  (Communication)   ผูเรียนสามารถอานขอความที่มีคําศัพท
และโครงสรางใหม ๆ หรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่นักเรียนเคยอานแลวไดเขาใจ  ถึงแมจะไมเขา
ใจทุกคําแตก็สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได

5. ระดับการวิเคราะหวิจารณ  (Criticism)   ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายแฝง
เขาใจจุดมุงหมาย  ความคิดเห็น  ทัศนคติ และระดับภาษาที่ผูเขียนใช

             แฮริสและซิเพย ( Harris  and  Sipay  1979 : 119)    กลาววา        ระดับความเขา
ใจในการอานมี  4  ระดับ  คือ

1. ระดับความเขาใจตามอักษร   (Literal Comprehension)    เปนความเขาใจ
ระดับตนที่ผูอานเขาใจตามตัวอักษรวา  ผูเขียนเปนอยางไร    เปนเรื่องของการระลึกถึงรายละเอียด
(Details)    ใจความสําคัญ (Main Ideas)   ลําดับเรื่อง (Sequences) การเปรียบเสมือน (Comparison)
เหตุและผล   (Cause-Effect)    และเขาใจลักษณะของตัวละครหรือของเรื่อง (Character Traits)

2. ระดับความเขาใจของขอบขายที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเร่ือง  (Transference)      
สามารถโยงเหตุการณอ่ืน ๆ ได

3.  ระดับความเขาใจที่ประเมินผลเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได   (Evaluation) เขาใจ
เนื้อเร่ืองแลวประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดวา  ผูเขียนมีเปาหมายอยางไร      อารมณของเรื่อง
เปนอยางไร  เจตคติของผูเขียนเปนอยางไร  เปนตน

4. ระดับความเขาใจที่จะทําใหเกิดทัศนคติ  เกิดความซาบซึ้ง   เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิดได

         เรเกอร  และ เรเกอร  (Ragor  and  Ragor  1985 : 230)   กลาววา      ความเขาใจ
ในการอาน   แบงเปน  3  ระดับ  คือ

1. ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal  Comprehension)  เปนระดับความเขาใจ
ที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผูอานนอยที่สุด  สวนใหญเปนความเขาใจคําและความคิดของผูเขียน
เปนเพียงการรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น

2. ความเขาใจระดับตีความ    ( Interpretive  Comprehension) เปนระดับความ
เขาใจที่ผูอานตองพยายามหาความสัมพันธเปรียบเทียบขอมูลจากเรื่องกับประสบการณของตน        
เขาใจลําดับเหตุการณ  ทราบความสัมพันธของเหตุและผล  และตีความขอมูลทั่วไป

3. ความเขาใจระดับนําไปใชได  ( Applied Comprehension )  ในระดับนี้
นอกจากผูอานจะรับรูและตีความขาวสารจากผูเขียนแลว   ผูอานจะตองประเมินความคิดของผูเขียน
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ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ  หรือนําขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช  เชน  การใชเครื่องมืออุปกรณ
ตาง ๆ  เปนตน

           ทิพพดี  อองแสงคุณ  (2535 : 40) ไดกลาววา  ทักษะการอานยอมมีระดับความ
ยากงาย  ซ่ึงจําแนกได  4  ระดับ คือ

           ระดับที่ 1  การอานขั้นพื้นฐาน (Literal  Reading)  เปนการอานเนื้อเร่ืองงาย ๆ
และเปนการอานเพื่อจับใจความที่ปรากฏอยางชัดเจนในเนื้อเร่ือง

           ระดับที่ 2  การอานตีความ (Interpretation)  เปนการอานที่ผูอานสามารถคาดเดา
เหตุการณที่เปนใจความของเรื่องได  แมวาในเรื่องนี้จะไมไดเลาไวอยางชัดเจน โดยอาศัยการตีความ
จากเหตุผลในเนื้อเร่ืองที่อาน

           ระดับที่ 3  การอานขั้นวิเคราะห  (Critical  Reading)  เปนการอานที่ผูอาน
สามารถประเมินไดจากการอานวา  ตัวละครมีลักษณะอยางไร  ใครเปนคนดี  ใครเปนคนไมดี  และ
เนื้อหาของเรื่องมีขอเตือนใจอยางไร

           ระดับที่ 4  การอานขั้นสรางสรรค  (Creative  Reading)   เปนการอานที่ผูอาน
เกิดความคิดใหม      สามารถจินตนาการไดกวางไกล      สามารถแสดงความคิดเห็นและแนวทาง
แกปญหาจากเรื่องที่อาน  นอกเหนือไปจากที่มีเลาอยูแลวในเรื่อง

            สมุทร   เซนเชาวนิช   ( 2539: 1 )         ไดแบงระดับความเขาใจของการอาน
เปน  2 ระดับ  คือ

1. ความเขาใจแบบทันที (Receptive  Comprehension)  เปนความเขาใจที่ตอง
อาศัยการรูความหมายของคําศัพทตาง ๆ ที่ผูเขียนใชเปนสวนใหญ  ตองใชคําศัพทตาง ๆ มากพอ
จะตองเขาใจความหมายที่สําคัญของจํานวน และประโยคตาง ๆ ที่ผูเขียนใช  ขณะที่อานจะตองมี
สมาธิแนวแนจึงจะเขาใจสิ่งที่อานไดโดยตลอด

2. ความเขาใจแบบไตรตรอง  (Reflective  Comprehension)   คือ ความเขาใจที่
ตองอาศัยความรอบรู  ทักษะ  และความสามารถในหลาย ๆ ดานเปนสวนใหญ  เพื่อที่จะไดนํามาใช
เปนเครื่องมือชวยทําความเขาใจตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามจุดมุงหมาย (Purposes) ของผูเขียนวา
ตองการจะใหความเพลิดเพลิน    อธิบาย  ช้ีแจง  ส่ังสอน   หรือชักจูง   นอกจากนี้จะตองสามารถ
พินิจพิจารณาและไตรตรองหาขอสรุป (Conclusion)   ใหเปนไปตามความนึกคิดที่ผูเขียนตองการ   
ความเขาใจแบบนี้จะตองพึ่งเหตุผล  อาศัยการเปรียบเทียบระหวางประสบการณตาง ๆ หรือส่ิงที่เคย
พบเห็นมาแลวในชีวิตเปนสําคัญ

             กลาวโดยสรุป  คือ การอานเพื่อความเขาใจยังมีอยูหลายระดับ   ซ่ึงแตละระดับ
ก็จะประกอบไปดวยทักษะยอย ๆ อีกหลายทักษะ ซ่ึงผูอานจะตองใชคุณสมบัติตาง ๆ ที่ตนมีอยูใน
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การอานทําความเขาใจและตีความเรื่องที่อาน  ซ่ึงผูอานแตละคนจะมีความเขาใจเรื่องที่อานแตกตาง
กันไปตามระดับของคุณสมบัติที่ผูอานมีอยูวา จะสอดคลองกับเรื่องนั้น ๆ มากนอยเพียงใด

   3.2.4   จุดมุงหมายในการอาน

            สมุทร  เซนเชาวนิช (2530 : 10 ) กลาววา  จุดมุงหมายของการอานมีอยู  2
ประการ คือ

            1. อานเพื่อการศึกษา (Word-study type Reading)
             2. อานเพื่อการพักผอนและการบันเทิง (Recreatory  Reading)

                 เสาวลักษณ  รัตตนวิชช  (2531: 85 )  กลาววาจุดมุงหมายหลักในการอานมีอยู  3
ประการคือ

           1.  อานเพื่อความบันเทิง  เชน  นิทาน  นิยาย
           2.  อานเพื่อรูวิชาการเชน  ตําราอาหาร  ฉลากยา  คูมือตาง ๆ  เปนตน
           3.  อานเพื่อคนควา  เชน  เร่ืองราว  สารคดีโดยท่ัว ๆ ไป
          ชุลี  อินมั่น  (2533: 32 )  ไดแบงจุดมุงหมายในการอานไว  4  ประการ  คือ
           1.  อานเพื่อความรูการอานจะเนนถึงความรูในวิทยาการแขนงตาง ๆ
           2.  อานเพื่อใหเกิดความคิด     การอานในลักษณะนี้เปนการอานเพื่อความเขาใจ

แนวคิดที่สําคัญ  การจัดลําดับขั้นแนวความคิดของผูเขียน พรอมทั้งพิจารณาหาเหตุผลและแรงจูงใจ
ในการเขียนเร่ืองนั้นขึ้นมา

                  3. อานเพื่อความบันเทิง   เปนการอานที่ชวยใหเกิดความบันเทิงควบคูไปกับ
ความคิดหนังสือที่อานเปนประเภท   นวนิยาย   เร่ืองสั้น  วรรณคดี    ซ่ึงอานแลวชวยใหเกิดความ
สนุกสนาน  ชวยผอนคลายความตึงเครียด

      4. อานเพื่อสนองความตองการอื่นๆ  เชน  ความตองการความมั่นคงในชีวิต
ตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน ฯลฯ   โดยผูอานใชหนังสือในการแกปญหาของตนเองเพื่อขยาย
ขอบเขตของความสนใจในสิ่งใหม ๆ

            สมพร  มันตะสูตร แพงพิพัฒน  (2534 : 57 ) ไดแบงจุดมุงหมายในการอาน
ออกเปน  4  ประเภท  คือ

                    1. การอานเพื่อความรู  การอานเพื่อใหไดความรูนั้น  อาจจะแบงวัตถุประสงค
ยอยออกเปน  5  ประเด็น  คือ

1.1  เพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ตองการ  ไดแก  การอานคําแนะนํา  การอาน
เพื่อตอบปญหาที่ยังของใจอยู
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                   1.2     การอานเพื่อศึกษาหาความรูตาง ๆ ทั้งโดยละเอียดและโดยยอย
                         1.3     การอานเพื่อรับรูขาวสาร  ขอเท็จจริง

                                       1.4  การอานเพื่อศึกษาคนควาเปนพิเศษ  เพื่อนําไปใชประโยชนเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง หรือเพื่อเขียนตําราวิชาการ

                  1.5   อานเพื่อรวบรวมขอมูลเอามาทํารายงาน    ทําวิจัย     เผยแพรในหมู
นักวิชาการ  ผูสนใจทั่วไปอันเปนประโยชนแกสวนรวม

             2.  การอานเพื่อความบันเทิง    เปนการอานหนังสือเพื่อพักผอน    ผอนคลาย
อารมณหลังงานประจํา ไดแก  การอานหนังสือประเภทเรื่องสั้น  นิทาน นิยาย นวนิยาย  บทละคร
ทั้งระดับที่เปนวรรณกรรมหรือวรรณคดี  โดยมีจุดมุงหมายในการอานเพื่อความรื่นรมยเปนสําคัญ

              3. การอานเพื่อหาความคิดแปลกใหมในกระบวนการอานที่สําคัญนั้น  ความรู
ก็เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง  แตความคิดยิ่งสําคัญกวา  โดยเฉพาะความคิดแปลกใหม  ซ่ึงจะ
เปนชนวนใหเกิดความคิดสรางสรรคในตัวผูอานดวย  เชน  การอานผลการทดลอง  การคนควาวิจัย
และการเสนอความคิดใหมในหนังสือตาง ๆ ซ่ึงอาจไดจากหนังสือ  สารคดี และบันเทิงคดี

              4.   การอานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ     เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  การอาน
เปนการพัฒนาความรู ความคิดและทัศนคติไดดียิ่ง ผูรักการอานจึงเปนคนทันสมัย  นาคบ
สามารถที่จะเขารวมสนทนาไดกับทุกคนทุกชั้นเพราะรับรูขาวสารที่จะแลกเปลี่ยนกันได    และการ
อานมากรูมากยอมทําใหบุคคลเปนที่ยอมรับในสังคม  เนื้อหาขาวสารบางประการในหนังสือจะทํา
ใหผูอานนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดเปนอยางดี  การอานจึงสามารถชวยพัฒนาบุคลิกภาพ
ไดเปนอยางดี

         แฮริส    และซิเพย    ( Harris  and  Sipay  1979 : 121 )       ไดแบงจุดมุงหมาย
ของการอานไว  3 ประการคือ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการอาน  เพื่อจับใจความสําคัญ  และอาน
เพื่อความเพลิดเพลิน

           ไมลเลอร (Miller  1972 : 132 )  ไดแบงจุดมุงหมายของการอานไว  6  ประการ
ดวยกันคือ  อานเพื่อจับใจความอยางคราว ๆ อานเพื่อจับใจความสําคัญ   อานเพื่อสํารวจรายละเอียด
และจับใจความสําคัญโดยทั่ว ๆ ไป     อานเพื่อเขาใจอยางถองแท   อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตาม
ขอความที่อาน  และอานเพื่อวิเคราะหขอความ หรือ แนวคิดในเรื่องที่อาน

3.2.4  ประเภทของการอาน

            บํารุง  โตรัตน  (2527  : 113)  ไดกลาวถึง  การอานในระดับประถมศึกษานั้น
แบงออกเปนลักษณะใหญ ๆ  2  ลักษณะ   คือ  การอานออกเสียง  และการอานในใจ
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1. การอานออกเสียง (Oral Reading)  การอานออกเสียงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองในการอาน โดยครูอานนําแลวใหนักเรียนอานตาม  ตอมาครูใหนักเรียนอาน
ตามเครื่องบันทึกเสียง  โดยครูปด-เปดเทป ใหนักเรียนอานตามเปนระยะๆ  ครูสังเกตการออกเสียง
ถานักเรียนออกเสียงผิดพลาด  ครูหยุดเทปแลวแกไขการออกเสียงใหถูกตอง

2. การอานในใจ  (Silent Reading)   เปนการฝกฝนใหนักเรียนอานไดเร็ว
และสามารถเขาใจเรื่องราวที่อานไดดียิ่งขึ้นและผูอานควรใชเวลาในการอานใหเหมาะสม  ไมอาน
ชาเกินไป     เพราะจะทําใหเสียเวลาและการเขาใจความหมายของเรื่องไมติดตอกันอยางราบรื่น
การอานในใจเปนการฝกฝนใหนักเรียนอานไดเร็วพรอมกับเขาใจเรื่องที่อานไปดวย  นักเรียนจะ
อานไดเขาใจรวดเร็วหรือชาเพียงไร  ขึ้นอยูกับความยากงายของโครงสรางไวยากรณ  และคําศัพทที่
ปรากฏในเนื้อเร่ืองนั้น    ถาโครงสรางและคําศัพทยากเกินไป  นักเรียนจะอานไดชาและเขาใจเรื่อง
ที่อานไดนอย

             นอกจากนี้  จิรดา  จิตโสภักตร  (2529  : 14 )  ไดแบงการอานตามลักษณะ
สถานที่อานมีอยู  2  ประเภท  คือ

1. การอานในชั้นเรียน (Intensive Reading)    คือการอานโดยละเอียดเพื่อให
เขาใจเนื้อเรื่องโดยตลอด   มีการเรียนรูคําศัพทและโครงสรางของประโยคตางๆ โดยครูจะเปนผู
แนะแนวทางในการอาน

2. การอานนอกชั้นเรียน (Extensive Reading)  เปนการอานที่นําเอาวิธีและ
หลักการเรียนรูมาใชโดยมีครูแนะนําแลวใชประสบการณดวยตนเองนอกชั้นเรียนอาน  มุงเพื่อเพียง
เขาใจเนื้อเรื่องเทานั้น  ไมจําเปนตองนําศัพทและโครงสรางของประโยคไปใช
                                ดวงเดือน  แสงชัย  (2530)  ไดแบงการอานออกเปน 2  ประเภท  คือ  การอาน
ออกเสียง (Oral Reading)  และการอานในใจ  (Silent Reading)

1. การอานออกเสียง  การเรียนอานของนักเรียนในระยะ  2-3  ปแรก  การฝก
อานควรใหอานออกเสียงอยางเพียงพอ    ครูจะตองชวยแกไขขอบกพรองการอานออกเสียง    ก็เพื่อ
ตองการความถูกตองในเรื่องของเสียง  เสียงสูงต่ํา  จังหวะการหยุดวรรคตอนใหถูกตองชัดเจน
เพราะการอานออกเสียงถูกตองจะเปนพื้นฐานและฝกความคลองกอนที่จะอานในใจ

2. การอานในใจ  เปนสิ่งที่เราปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  จะเห็นไดวา  ผูที่
ไดรับการฝกการอานออกเสียงภาษาอังกฤษอยางถูกตองจะเปนผูอานในใจไดดีที่สุด  ซ่ึงการอาน
แบบนี้ควรฝกหลังจากนักเรียนไดฝกอานออกเสียงมาอยางดีแลว
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            ระดับการอานในใจ  แบงออกได  5  ระดับ  ดังนี้  (ทิพวัลย  มาแสง  2532)
1. ระดับกลไก  ( Mechanical )  ระดับนี้เปนชวงการตอเนื่องระหวางการอาน

ออกเสียงและการอานในใจ     จะเปนบันไดแรกของการนําไปสูการอานในใจ    นักเรียนจะอาน
ออกเสียงจนคลองและถูกตองแลวจึงอานในใจ
             2.    ระดับความเขาใจ ( Understanding )   เปนการอานเพื่อความเขาใจ  ซ่ึงเปน
จุดสําคัญของการสอนอาน
                                  3. ระดับความเพลิดเพลิน ( Enjoyment ) เปนการอานเพื่อสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  ระดับนี้ครูจะฝกไดโดยหาเรื่องที่สนุกและตางจากบทเรียนได

           4.  ระดับการประเมินคา  (  Appreciation )  อานแลวเกิดความซาบซึ้ง   การอาน
แบบนี้จะเกิดขึ้นไมไดจนกวานักเรียนจะเขาใจเนื้อเร่ืองและเกิดความสนุกสนาน

            5.  ระดับการวิพากษวิจารณ ( Criticism )   อานแลวสามารถที่จะติชม  วิพากษ
วิจารณเนื้อเร่ืองที่อานได  การอานแบบนี้คอนขางยาก   ตองเขาใจภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง

               สรุปไดวา  ประเภทการอานนั้นสามารถแบงได  2  ลักษณะ  คือ    การอาน
ออกเสียงและการอานในใจ    และการอานในชั้นเรียนและการอานนอกชั้นเรียน   ซ่ึงการอานทั้ง 2
ลักษณะตางก็มีจุดมุงหมายในการอานใกลเคียงกัน  คือ  เปนการอานเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน
และเกิดการเรียนรูในการอาน

                       3.2.5  หลักการและขั้นตอนในการสอนอานจับใจความ

              มีนักการศึกษาหลายทานที่ไดเสนอแนะถึงหลักการและขั้นตอนในการสอน
อานจับใจความไวดังนี้

             เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2534 : 86 ) กลาววา  หลักการอานนั้นเกี่ยวของกับ
กระบวนการอยู   2  ประการ  คือ  การติดตามวาผูเขียนจะพูดวาอะไร  และคิดวาผูเขียนหมายถึง
อะไร  วิธีสอนและเทคนิคการสอนอานนั้น    ผูสอนแตละคนอาจใชเวลาแตกตางกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความสามารถในการอานของแตละบุคคล  และพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ดวย

             กระทรวงศึกษาธิการ  (2539: 33)  และ สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2534:  178)   ได
กลาวถึงในลักษณะเดียวกันวา  การจัดกิจกรรมการสอนอานในแตละขั้นตอนวาสามารถเลือกจัดกิจ
กรรมไดหลายกิจกรรม  ดังนี้

             ขั้นกอนการอาน (Pre-Reading)  เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูใน
เร่ืองที่จะอาน  ไดแก  การคาดคะเนเรื่องที่อาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามา
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สัมพันธกับเรื่องที่อาน  การคาดคะเนอาจถูกหรือผิดก็ได   การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท
โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือรูปภาพและการแสดงทาทาง

             ขั้นระหวางการอาน (While-Reading)        เปนการทําความเขาใจโครงสราง
เนื้อความในเรื่องที่อานกิจกรรมที่ควรจัด  ไดแก  การลําดับเรื่อง       โดยตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ
อาจเปนยอหนาหรือประโยคก็ได  แลวใหผูเรียนลําดับขอความเอาเอง แลวเลาเรื่องโดยสรุป

             ขั้นหลังการอาน  (Post-Reading)    เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
กิจกรรมที่นํามาจัดอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอื่น ๆ

              กูดแมน  Goodman  (1977: 21 )  ไดเสนอแนะขั้นตอนในการสอนอาน  ดังนี้
1. ขั้นการอานแบบสุมตัวอยาง ( Sampling )  หมายถึง   การอานที่ผูอานใชตัว

ช้ีแนะจากขอความที่เขาอาน  และเลือกใชความรูทางภาษาศาสตรของตน  เพื่อหาความหมายจากขอ
ความที่อาน

 2. ขั้นการคาดคะเน   ( Prediction )   เปนการคาดคะเน หรือเดาเหตุการณลวง
หนาวา เร่ืองที่อานนั้นเปนอยางไรจะดําเนินไปลักษณะใด

                   3.  ขั้นการทดสอบ   ( Confirmation )  เปนการหาขอมูลยืนยันวา ส่ิงที่คาดคะเน
ไวถูกตองหรือไม

                        4. การย้ําความคิด เพื่อความมั่นใจ ( Correction ) เปนการแกไข หรือปรับจัด
ระดับความคิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อผูอานพบวาส่ิงที่ตนคาดคะเนไวนั้นไมถูกตอง

                นอกจากนี้   วิลเลียม  ( Williams  1986: 85 )   ไดเสนอลําดับขั้นการสอนอาน
ไว  3  ขั้นตอน   โดยแตละขั้นตอนมีจุดประสงคดังนี้

           1.   ขั้นกอนการอาน (Pre-Reading)  มีจุดประสงคเพื่อ
          -   เพื่อแนะนําและกระตุนความสนใจในหัวเร่ือง
          -   เพื่อชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอาน
           -   เพื่อเตรียมตัวในดานภาษาใหแกผูเรียนกอนจะอานเนื้อเรื่อง

         2.  ขั้นการอาน   (While-Reading )   ขั้นตอนนี้เนนที่เนื้อเรื่องที่จะอาน  โดยมี
จุดมุงหมาย ดังนี้

           -   เพื่อชวยใหผูเรียนไดเขาใจจุดประสงคของการเรียน
           -   เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของงานเขียนหรือเนื้อความที่จะอาน
           -   เพื่อชวยขยายความเนื้อความของเรื่องใหชัดเจน

          3.  ขั้นหลังการอาน   (Post-Reading )   ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมี
ความสามารถ ดังนี้
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- สามารถถายโอนความรู  ความคิดในเรื่องที่อานไปแลว
- สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อานกับความรูความสนใจหรือความคิดเห็น

ของผูเรียนได
                นอกจากนี้     คานาแวน   และเฮกแมน  ( Canavan and Hechman , อางถึงใน

สมุทร เซนเชาวนิช  2530) ไดกลาวถึงวิธีการอานวามีอยู  5  ขั้นตอน  คือ
1. ขั้นสํารวจ  ( Survey )  คือ  ผูอานจะตองสํารวจรายละเอียดตาง ๆ ของ

หนังสือ  เชน  หัวขอใหญ  หัวขอยอย  ตัวพิมพเอน  เปนตน
2. ขั้นตั้งคําถาม (Question)  ผูอานจะตั้งคําถามจากเนื้อหา  เชน อาจดัดแปลง

จากหัวขอเปนรูปคําถาม
3. ขั้นอาน (Read)  ขั้นนี้เปนการอานแบบเขม (Intensive Reading)  คือ  อาน

ใหเขาใจสาระสําคัญ  และรวบรวมขอเท็จจริงของสิ่งที่ไดอานอยางแจมแจง  เปนขั้นการอานเพื่อหา
คําตอบ   ในขณะที่ผูอานอาจใชดินสอหรือปากกาขีดเสนใต หรือทําเครื่องหมายกํากับเนื้อหาที่อาน
หรือบันทึกยอ

          4.   ขั้นระลึก (Recall)   เมื่อไดขอเท็จจริงและสาระสําคัญแลวผูอานจะตองนํา
ไปใชในการรายงานหรือการสอบ ดังนั้นจึงควรจะไดมีการระลึกถึงสาระสําคัญของสิ่งที่อานบอย ๆ

         5.   ขั้นทบทวน (Review)  กอนจะรายงานหรือเขาสอบควรจะไดมีการทบทวน
การบันทึกยออีกครั้งหนึ่ง  เพื่อความมั่นใจ

            เกบฮารด (Gebhard  1985: 16-20 )  ไดเสนอหลักการสอนอานสําหรับครูที่
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือเปนภาษาที่สอง  เพื่อชวยใหการเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้นไวดังนี้

             1. การฝกฝนการอานสามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะอานได  เพราะยิ่งผูเรียน
ใชเวลาในการอานเทาไร ก็ยิ่งเปนผูอานที่ดีมากยิ่งขึ้นเทานั้น  ดังนั้นครูตองพูดใหนอยลงและใหนัก
เรียนไดอานมากขึ้นในชั่วโมงที่สอน  นอกจากนี้ครูอาจใชวิธีทําเอกสารประกอบการสอนเพื่อ
อธิบายคําศัพทหรือโครงสรางยากๆ โดยครูไมตองเสียเวลาอธิบาย    แตใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง
จากเอกสาร

            2.บทอานที่มีความหมายตอผูเรียน  และอยูในความสนใจของผูเรียนยอมมีผล
ใหการเรียนประสบความสําเร็จมากกวา  ครูควรสอบถามความสนใจจากผูเรียนแลวจึงจัดเปนมุม
การอาน  เปนตน

           3. ความซ้ําซอนของภาษาชวยใหผูเรียนเรียนรูการอาน  ความซ้ําซอนจากการใช
ประโยคหรือคําที่มีความหมายคลายกันในขอความที่อาน  บางครั้งอาจเปนคําตรงกันขาม    หรือ
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การใชเครื่องหมายวรรคตอน ครูชวยช้ีใหเห็นวา ผูเรียนอาจเดาความหมายของคําหรือประโยคจาก
ตัวแนะตาง ๆ ที่ปรากฏในขอความ

        4.  การเสริมขอมูลเพิ่มเติม  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการอานได  เนื่องจากขาด
ความรูและประสบการณของแตละคนแตกตางกัน    ครูจึงควรใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน      
เพื่อใหผูเรียนอานเรื่องนั้นดวยความเขาใจดียิ่ง

        5. การอานเปนกลุมคําชวยใหการจับใจความดีขึ้น        การอานเพื่อความเขาใจ
ไมควรอานแบบคําตอคํา หรือรูความหมายทุกคํา   แตควรอานเปนกลุมคําเพื่อจับใจความไดดียิ่งขึ้น
ครูอาจชวยเหลือในตอนแรก  ในการแบงคําเปนกลุม ๆ ใหอาน  ฝกใหผูเรียนแบงคําเปนกลุมเองจาก
กลุมคําส่ังส้ัน ๆ แลวขยายใหยาวข้ึน       หรืออาจใชเนื้อเพลงหรือบทละครสั้น ๆ ชวยในการฝกอาน

         6. ส่ือการสอนชวยเพิ่มความเขาใจในการอานแกผูเรียน  การใชรูปภาพ ของจริง
เครื่องมือตางๆ  ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานดีขึ้นและสรางบรรยากาศในการเรียน
การสอนที่ดี

       7. บรรยากาศในการเรียนการสอนควรเปนไปอยางสบายไมเครงเครียด  การใหผู
เรียนไดทํากิจกรรมเปนกลุมและทําความเขาใจในเรื่องที่อานกันเอง        โดยมีครูคอยชวยเหลือเมื่อ
ผูเรียนตองการจะทําใหบรรยากาศในการเรียนไมเครงเครียด  และเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น

   สรุปไดวา หลักในการสอนอานนั้นจะตองประกอบดวย  การใหผูเรียนไดฝกฝน
การอานดวยตนเอง   การนําเสนอบทอานที่มีความหมาย  การเสริมขอมูลเพิ่มเติมใหผูเรียน    การใช
ส่ือการสอนชวยในการอาน    ตลอดจนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหการสอนอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ขั้นตอนในการอานสามารถ
แบงไดเปนขั้นตอนใหญ  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นกอนอาน (Pre-Reading)  ขั้นอาน (While-Reading)
และขั้นหลังการอาน (Post-Reading) ซ่ึงในแตละขั้นตอนสามารถเลือกใชกิจกรรมไดอยางหลาก
หลายตามความเหมาะสม

     3.3   ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการอาน

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงทฤษฎีในการอานเพื่อจับใจความ  ซ่ึงไดแก  ทฤษฎี
การจัดลําดับสําคัญของขอความ และการวิเคราะหเชื่อมโยงขอความอันเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
อานเพื่อจับใจความ        ซ่ึง แลพพและฟลูดด (Lapp  และ  Flood , อางถึงใน  พรทิพย สุทธิพันธ ,
2529)  ไดรวบรวมไวดังนี้

1. ทฤษฎีเนนการจัดลําดับใจความสําคัญ  ทฤษฎีนี้เนนการอานเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับหลักจิตวิทยา  2  ประการ  คือ  การรับรูขาวสาร       และเมื่อรับขาวสารแลวนําไป
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เปรียบเทียบกับประสบการณเดิมแลวเกิดเปนความรูใหม โดยผูรับขาวสารแลวจะนําไปเปรียบเทียบ
กับความรูเดิมของจริงหรือรูปภาพ   ถาไมตรงกับขอมูลดังกลาวก็จะอานขอความซ้ํา  ถาขาวสารที่
อานใหความรูสึกในทางลบ   จะตองใชเวลาในการรับรูนานกวาขาวสารที่ใหความรูในทางบวก
จากนั้นสมองจะบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับรูปรางของคํา และความหมายของประโยคไว

2. ทฤษฎีการวิเคราะหการเชื่อมโยงขอความ  ทฤษฎีนี้เนนผูอานที่จะดึงขอความที่มี
ความหมายคลายคลึงกับการเชื่อมโยงกัน หรือขจัดขอความที่ไมตองการออก  ขอความที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลวจะมีความสัมพันธในทางบวก

      นอกจากนี้  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2527)  ไดกลาวถึงทฤษฎีการอานเพื่อจับใจความไววา
           การอานเพื่อจับใจความเปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา   และการ

ตอบสนองโดยใหการเสริมแรงที่เหมาะสม     ในขณะที่ตอบสนองตอส่ิงเราจะทําใหเกิดการเรียนรู
ไดดีขึ้น  ดังนั้นการอานจึงเกี่ยวกับการเรียนรูที่มีการจัดลําดับไวอยางตอเนื่อง

                   ทฤษฎีการอานเชิงจิตวิทยา  (Psycholinguistic  Reading)
การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน มิไดหมายถึงการรูจักตัวอักษรหรือคําเทานั้น  แต

เปนการทํากิจกรรมหลายอยางในขณะที่อาน  เชน  มิไดหมายถึงการรูจักตัวอักษรหรือคําเทานั้นแต
เปนการทํากิจกรรมหลายอยางในขณะที่อาน  เชน  การคนหาตัวอยาง  การคาดหมายคําตอบไวลวง
หนา  การเดาเรื่อง  การทดสอบวาส่ิงที่ผูอานคิดหรือเดาลวงหนาไวกอนถูกตองกับเรื่องจริงหรือไม
ถาไมตรงตามการคาดหมายก็เปลี่ยนแนวการคิดใหม  ซ่ึงกระบวนการนี้จะดําเนินไปเรื่อย ๆ จนกวา
จะอานเนื้อเร่ืองนั้น ๆ จบ

การอานตามแนวภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยานั้น เปนกระบวนการอานที่ผูอานตองเปนผู
กระทําและรูจักเลือกสรรตลอดเวลา  ผูอานตองใชประสบการณเดิม ความรูทางโลก ความรูทาง
ภาษามาชวย เนนความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา

 วาวแวว  โรงสะอาด  (2530 : 78)    กลาววา     ภาษาศาสตรในเชิงจิตวิทยานั้นเปน
ศาสตรที่พัฒนาการจากศาสตร  2  สาขา   คือ   จิตวิทยาการรับรู (Cognitive  Psychology)     และ
ภาษาศาสตร (Linguistics)    ซ่ึงชวยใหรูเร่ืองกระบวนการอาน        นอกจากนี้ยังเปนศาสตรที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางกระบวนการของความคิดกับภาษา    คือ    ศึกษาวาคนเราใชภาษาไดอยางไร
ภาษามีผลตอพฤติกรรมของมนุษยอยางไร  เราเรียนรูภาษาไดอยางไร

กูดแมน  (Goodman, K.S. 1972 : 84)    อธิบายวา    เปนกระบวนการทางภาษาศาสตร
เชิงจิตวิทยา  ซ่ึงผูอานสรางความหมายอยางดีที่สุดจากสิ่งที่ผูเขียนเรียบเรียบไวในบทอาน  กูดแมน
(Goodman)  เห็นวาขั้นตอนการสรางความหมายเกิดขึ้น โดยมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
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1. การสุมตัวอยาง  (Sampling)คือ การที่ผูอานเลือกใชส่ิงของนําจากขอความที่เขา
อานและเลือกใชความรูทางภาษาศาสตรของตน  เพื่อหาความหมายจากขอความที่อาน

2. การคาดคะเน (Prediction)  หมายถึง  การที่ผูอานใชความรูทางดานโครงสราง
ภาษาเพื่อคาดคะเนชนิดของคําที่จะพบตอไปนี้ในขอความนั้น ๆ

3. การทดสอบ (Testing)  เมื่อผูอานไดสุมตัวอยางและคาดคะเนแลว  เขาจะทดสอบ
วา ส่ิงที่เขาคาดคะเนนั้นถูกตองหรือไม  โดยการทดสอบความหมายที่ไดจากสิ่งที่เขาอานกับความ
หมายของขอความรอบขางที่ปรากฎอยูในขอความนั้น

4. การย้ําเพื่อความมั่นใจ (Confirming)ในขั้นนี้ผูอานจะย้ําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
ส่ิงที่เขาคาดคะเนนั้นใหความหมายถูกตอง

5. การแกไขเมื่อจําเปน (Correcting when necessary)  จะเกิดขึ้นเมื่อผูอานทดสอบ
หรือย้ําเพื่อความเขาใจ แลวพบวาส่ิงที่ตนคาดคะเนนั้นใหความหมายไมถูกตองก็จะยอนกลับไป
เลือกสิ่งชี้นําใหม

โคดี้ (Coady  1979 : 56-58)  ไดปรับทฤษฎีของกูดแมนที่ใชกับภาษาที่ 1 มาเปนแบบ
จําลองที่ใชกับภาษาที่ 2  โดยอธิบายไดวา  การอานในเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้นไดดวยปฏิสัมพันธของ
ปจจัย  3  ประการ  ดังแผนภูมิดังตอไปนี้

ความสามารถเชิงความคิด                                       ความรูเดิม

   
กลวิธีกระบวนการ

  แผนภูมิที่ 2   ปจจัยของการอานเชิงจิตวิทยา

การอานในเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้นดวยปฏิสัมพันธของปจจัย  3  ประการ  ดังนี้
 1. ความสามารถเชิงความคิด (Conceptual  abilities)  เปนความสามารถทางสติปญญา

เปนปจจัยหนึ่งในการเรียนการอานภาษาอังกฤษ
 2. ความรูเดิม (Background  knowledge)  หมายถึง  ส่ิงที่ผูอานมีความรูอยูบางแลวกอน

การอานเนื้อเร่ืองนั้น ๆ  เชน  ผูที่เคยมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม  เร่ืองราวของประเทศนั้น
มากอน  จะเขาใจหรือเรียนรูไดเร็วกวาผูที่ไมเคยมีความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้มากอน  ความรูเดิม
จะเสริมความเขาใจเนื้อเร่ืองถึงแมจะขาดความรูเร่ืองไวยากรณ
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   3. กลวิธีกระบวนการ (Process  strategies)  หมายถึง  องคประกอบของความสามารถ
ในการอาน  เชน  ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางหนวยคํา และหนวยเสียง   ความรูเร่ือง
พยางค  หนวยคํา  ความรูทางไวยากรณ  ตลอดจนความหมายของคําและบริบท

กลวิธีกระบวนการเปนองคประกอบยอยของความสามารถในการอาน  กลาวคือ   ผูอาน
จะเลือกใชองคประกอบเหลานี้ตามจุดมุงหมายที่ตางกัน เชน เลือกใชความรูเกี่ยวกับระบบเสียงใน
ภาษาเพื่อฝกทักษะการฟง  หรือเลือกใชความรูเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหนวยเสียงกับตัว
อักษรในการฝกทักษะการอาน  เปนตน

จากองคประกอบของการอานในเชิงจิตวิทยาของโคดี้    (Coady)  ดังที่กลาวมาแลว
โคดี้ไดเสนอแนะการสอนอานในภาษาที่สองวา         ครูควรใหความสําคัญกับการสอนกลวิธีใน
การทําความเขาใจสิ่งที่อาน การสอนอานไมควรใชวิธีใดเพียงวิธีเดียว เนื้อหาในบทอานที่นํามาใช
ควรจะเปนเรื่องที่นาสนใจ  และมีความสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียน  เพราะหากผูอานมีความรู
ทางดานไวยากรณนอย  จะสามารถนําความรูเดิมที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทอานมาชวยตีความ และทํา
ความเขาใจเนื้อเร่ือง

จากทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการอาน  สามารถสรุปไดวา  การจับใจความสําคัญในการอาน
นั้นเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดลําดับใจความสําคัญ  และทฤษฎีการวิเคราะหการเชื่อมโยงขอความตลอด
จนการอานยังเปนกระบวนการภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา    ซ่ึงเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธของปจจัย
3  ประการ  คือ  ความสามารถเชิงความคิด    ความรูเดิม  และกลวิธีกระบวนการ   นอกจากนี้
ทักษะการอานยังเกี่ยวของกับทฤษฎีประสบการณเดิม นั่นคือ ผูอานจะสรางความหมายของการอาน
โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับขอเขียนที่อาน  ซ่ึงโครงสรางความรูเดิมสามารถแบงออกไดเปน
2 ชนิด   คือ    โครงสรางความรูเดิมแบบรูปนัย  ซ่ึงหมายถึงการที่ผูอานมีโครงสรางความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางงานเขียนในลักษณะตาง ๆ และโครงสรางความรูเชิงเนื้อหา    ซ่ึงหมายถึง  การที่ผูอานมี
ความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องมากอน

3.4  การวัดและการประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจ
การวัดและการประเมินผลเปนกระวนการที่ที่ตองทําควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ

สอน เมื่อผูสอนดําเนินการสอนแบบใด  ก็ควรจะวัดและประเมินผลใหตรงกับสิ่งที่ตองการวัด การ
สอนอานภาษาอังกฤษในปจจุบัน ครูผูสอนไดฝกและสอนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน
เพื่อความเขาใจ เพื่อรับสารตามที่ผูเขียนตองการสง การวัดและประเมินผลการอานจึงตองเนนการ
อานเพื่อความเขาใจ (Madsen  1983 : 76 , อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 16)  และส่ิงที่เกี่ยว
ของกับการวัดและประเมินผลการอานคือการทดสอบ โดยครูผูสอนจะเปนผูสรางแบบทดสอบเพื่อ
วัดและประเมินความเขาใจการอานภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ศึกษารูปแบบ
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ตลอดจน    วิธีการเขียนขอสอบหรือคําถามเพื่อวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษใหถูกตอง
(จํานง พรมแยม   2516 :123 –138, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2524 : 21 – 53 ,  สําเริง บุญเรืองรัตน
2537 : 19 – 35  , อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 16)

รูปแบบของแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจ
การประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจที่นิยมใชมี  2 แบบ   ตามที่ ฟนอคเซียโร และ

ซาโกะ (Finocchiaro and Sako   1983 : 16 , อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 16) คือ
  1.  แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test)   หมายถึง แบบทดสอบแบบความเรียงที่ใหผู

เรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานโดยเขียนคําตอบเปนประโยคหรือเปนขอความ
  2.   แบบทดสอบแบบปรนัย ( Objective  Test)   หมายถึงแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

แบบถูกผิด  แบบจับคู  และแบบเติมคําเปนตน
ในการวัดและประเมินผลการอานภาษาอังฤษมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความเขาใจในการ

อานนั้นฟนอคเซียโร และ ซาโกะ (Finocchiaro and Sako , 1983 : 16 , อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ
2537 : 16)  และ สุนีย สิงหอําไพ  ( 2534 : 44  , อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 16) กลาววา
สวนมากนิยมใชแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) เพราะการตรวจใหคะแนนสะดวก
รวดเร็ว   มีความเที่ยงตรงตอการคิดคาคะแนน   ใครจะตรวจ   ผลออกมาเหมือนกันทุกประการ
นอกจากนี้ แมดเซน (Madsen  1983 : 97, อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 16) ยังกลาวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบวาสามารถถามไดครอบคลุมเนื้อหาในหลาย ๆ ดาน
และสามารถใชวัดไดกับนักเรียนทุกระดับ และ อัจฉรา วงศโสธร (2529 : 115 – 116) ไดสรุปขอดี
ของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบวา เปนแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นสูงสะดวกในการใหคะแนน
เพราะมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว  และใชเวลาในการทําแบบทดสอบนอย

แตแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบก็มีขอเสีย คือการที่จะสรางแบบทดสอบชนิด
นี้ไดตองใชเวลาในการสรางมาก   แมดเซน (Madsen  1983 : 89 -92 ,อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ
2537 : 17 )   แตเมื่อเปรียบเทียบกับขอดีของแบบทดสอบชนิดนี้ที่มีอยูหลายประการ ขอสอบชนิด
จึงมีความเหมาะสมที่จะใชทดสอบวัดความเขาใจในการอาน

สําหรับสิ่งที่ตองการจะวัดและประเมินการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบทดสอบ
ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบนี้ แมดเซน (Madsen  1983 : 89 – 92 ,อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537
: 17) ไดใหความเห็นวาควรประเมินดานตาง ๆ ดังนี้

1. โครงสรางประโยค โดยวัดและประเมินในระดับตีความประโยคหรือขอความ
(Paraphrase)  ดวยการกําหนดประโยคหรือวลีมาให   แลวใหเลือกประโยคหรือวลีที่มีโครงสราง
แตกตางจากประโยคที่กําหนดให  แตยังคงรักษาเนื้อหาและความหมายเดิมไว
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 2. ใจความสําคัญและรายละเอียดสําคัญ เชน        ใหเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับขอความ
ที่อาน ในการวัดและประเมินผลระดับนี้ ผูอานจะตองวิเคราะหประโยคตาง ๆ ที่อานมากกวา 1
ประโยค จึงจะตั้งชื่อเร่ืองได

3. ใจความของเรื่องซึ่งปรากฏโดยนัย คือไมปรากฏโดยตรงในเนื้อเร่ืองแตผูอานจะตอง
ตีความหมายใหถูกตองตามที่ผูเขียนเขียนไว

ฮีตัน (Heaton  1979 : 103 – 125)  ฟนอคซิโรและซาโกะ (Finocchiaro and Sako  1983
: 131 – 135 , อางถึงใน วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 17) ไดเสนอแนวทางในการวัดและประเมินผล
การอานเพื่อคตวามเขาใจ โดยวิธีดังกลาววาครอบคลุมถึงส่ิงตอไปนี้

1. คําศัพท การเดาคําศัพทโดยใชขอความบริบทที่อยูรอบๆ     เพื่อใหไดความหมายที่
ถูกตองและเหมาะสมกับคําศัพทนั้น ๆ

2.  ใจความสําคัญหรือใจความหลักของเรื่องหรือขอความที่อาน รายละเอียดในเนื้อเร่ือง
ที่อาน  การสรุปเรื่อง  และตีใจความที่ปรากฏโดยนัยหรือเร่ืองที่ไมปรากฏอยูในขอความหรือบริบท
อารมณ ความรูสึกและเจตนารมณของผูเขียน   ความสัมพันธของขอความหรือประโยคที่ปรากฏใน
เนื้อเร่ือง

  3. โครงสรางของประโยคโดยการแปลความประโยค หรือโดยการกําหนดประโยคมา
ให 1 ประโยคแลวเลือกประโยคเทียบเคียงที่มีความหมายตรงกับประโยคที่กําหนดมา

สรุปแลวการวัดและการประเมินผล สามารถวัดและประเมินความเขาใจในดานตาง ๆ
ได เชน ความหมายของคํา วลี ประโยค และขอความ ใจความสําคัญของเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง
การตีความ ลําดับเหตุการณของเรื่อง และเรื่องความสัมพันธระหวางประโยค (Discourse Features)
ดังนั้นในการสรางแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึง
ตองวัดความเขาใจในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน (วรพรรณ  สิทธิเลิศ 2537 : 17)

3.5  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 3.5.1  ความหมายของการเขียน

    การเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอนมากวาทักษะการฟง พูด อาน เพราะการเขียน
ตองอาศัยขอมูลจากทักษะการฟง พูด อาน  ผูเขียนจะตองมีความรูความสามารถมากจึงจะสามารถ
เขียนถายทอดความคิดของตนออกมาใหเปนภาษาเขียนที่ตรงกับความตองการของตนเอง     ไดมี
นักการศึกษาใหความหมายของการเขียนไวเชน
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    ลาโด  (Lado  1977 : 143 , อางถึงใน พิตรวัลย โกวิทวที :2539 : 31)  กลาววาการ
เขียนเปนการสื่อความหมายดวยตัวอักษร ซ่ึงเปนที่เขาใจระหวางผูเขียนและผูอาน เปนการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร มีการเรียบเรียงขอความตามลักษณะโครงสรางภาษาที่ใช  ใชแบบฟอรมใหตรงกับ
จุดประสงคของการเขียนแตละเรื่อง ๆ ไป ตลอดจนใชสํานวนไดอยางถูกตอง

    ไวท (White 1980 :16 , อางถึงใน กันตดนัย วรจิตติพล 2542 : 11) กลาววาการเขียน
คือการลําดับประโยคที่เชื่อมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและสมเหตุสมผลและเขียนได
เหมาะสมกับวัตุประสงคโดยท่ีผูเขียนสามารถสื่อสารสิ่งที่ตองการได การเขียนตองชัดเจนไมคลุม
เครือ กลาวคือจะตองประกอบดวยความถูกตองของรูปแบบภาษา (correctness of form) ความ
เหมาะสมของลีลาภาษา (appropriateness of style)  และเอกภาพของแกนของเรื่องและหัวขอ (unity
of theme and topic)

     ศิธร  แสงธนู และคิด พงศทัต (2516 : 62 , อางถึงใน ศศิธร จางภากร 2531 : 20)
กลาววา การเขียน ตามความหมายที่แทจริง ไดแก การที่นักเรียนสามารถถายทอดความคิดของตน
ออกมาเปนภาษาเขียนและเขียนไดถูกตองทั้งในดานกลไก ไดแก สัดสวน การสะกดตัว การใช
เครื่องหมายวรรคตอน แบบแผน) การใชคําศัพท โครงสรางตามภาษานิยมของเจาของภาษา

   สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย (2522 : 116-119 ,  อางถึงใน  ศศิธร
จางภากร 2531: 21) กลาวถึงการสอนทักษะการเขียนไวดังนี้ ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความ
สลับซับซอนมากกวาทักษะการใชภาษาอื่น ๆ      นักเรียนจะเขียนไดดกี็ตอเมื่อไดฟงมาก อานมาก
มีประสบการณกวางขวาง นอกจากนั้นยังปรากฏวานักเรียนที่เขียนไดดีมักเปนผูมีทักษะการพูดดี
ความรูทางหลักภาษาก็เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนสามารถใช
ถอยคําไดอยางเหมาะสม และสามารถเรียงประโยคไดอยางสละสลวย การสอนทักษะการเขียนควร
คํานึงอยูเสมอวา จะตองสอนใหสัมพันธกับทักษะการใชภาษาอื่น ๆ

พิตรวัลย โกวิทวที (2539:32) กลาวาการเขียนหมายถึง การรวบรวมความคิด
ความรูสึก และความตองการของผูสงขาวออกมาเปนภาษาเขียนในลักษณะตางๆกัน เพื่อใหผูรับเขา
ใจถึงจุดประสงคของตน

     จากคําจํากัดความดังกลาว สรุปไดวา การเขียนคือการถายทอดความรูสึกนึกคิด
ความตองการ ประสบการณ และความรูออกมาเปนตัวอักษร ซ่ึงตองอาศัยความรูทางดานคํา
สํานวนและโครงสรางทางไวยากรณ เรียบเรียงออกมาเปนภาษาเขียนเพื่อส่ือความหมายใหตรงตาม
จุดประสงคองคประกอบของการเขียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57

      ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ซับซอนตองอาศัยความรูหลายดานประกอบกัน ผูเชี่ยว
ชาญทางการสอนภาษา ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการเขียนไว เชน Harris (1974 : 68 - 69
,อางถึงใน  บัญชา  อ่ึงสกุล ม.ป.ป.  8 - 17) ใหความเห็นวา การเขียนโดยทั่วไปประกอบดวย

1. เนื้อหาสาระที่จะใชเขียน  ( content )
2. รูปแบบ คือการเรียงลําดับเนื้อหา (form)
3.  ไวยากรณ (grammar) ไดแก      การใชโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตองสื่อ

ความหมายได
      4.  ลีลาในการเขียน  (style)    คือการเลือกโครงสราง เลือกคํา และสํานวนตางๆ ของ

ภาษาที่ใชเขียน
      5.  กลไกในการเขียน(mechanics) ไดแกการใชสัญลักษณตาง ๆ ของภาษาเชน การ

ใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการสะกดคํา ใหถูกตองตามแบบแผนของภาษานั้นๆ
       ฮีทตัน  (Heaton 1975 : 138-139 , อางถึงใน กันตดนัย วรจิตติพล 2542 : 12) ได

แบงทักษะยอยที่จําเปนและสําคัญไว 4 ประการคือ
1. ทักษะทางไวยากรณ  (grammar skills)ไดแกความสามารถในการเขียน

ประโยคตาง ๆไดถูกตอง
2. ทักษะทางลีลาภาษา (stylistical skills) ไดแก ความสามารถในการเลือกใช

ประโยคหลายๆ แบบ และใชภาษาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
        3.  ทักษะทางกลไก (mechanical skills) ไดแก ความสามารถในการใชแบบแผน

ทางภาษาไดถูกตอง เชนการใชเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคํา
        4.   ทักษะการเลือกขอความที่เหมาะสม (judgement skills) ไดแกความสามารถใน

การเขียนขอความไดเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญ ตลอดจนความ
สามารถที่จะเลือกสรรรวบรวมและจําลําดับเรื่องใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน

         และไรมส (Raimes 1983 :5 ,  อางถึงใน กันตดนัย วรจิตติพล 2542 : 13)  ไดกลาว
ถึงองคประกอบที่ทําใหผูเขียนสื่อสารความคิดไดอยางชัดเจน     คลองแคลวและมีประสิทธิภาพ
ดังตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 3   องคประกอบของการเขียน
ที่มา :Ann Raimes,Techniques in Teaching Writing (New York :Oxford University Press,1983),  5

        สรุปไดวา    ความสามารถทางการเขียนของผูเรียนขึ้นอยูกับความรูดานไวยากรณ
คําศัพท สํานวน การเรียบเรียงความคิด และผูเรียน จะตองมีความรูในเรื่องที่เขียนและผูเขียนจะตอง
คํานึงถึงจุดประสงคในการเขียนและผูอานดวย

ไวยากรณ
-   กฎของคํากริยา
-   ความสอดคลอง
ระหวาง ประธานกับกริยา
-    คํานําหนานาม
-   คําสรรพนาม

โครงสรางประโยคที่ถูก    ตองตาม
หลักไวยากรณ

-โครงสรางของประโยค
- ความตอเนื่องของขอความ
-การเลือกใชรูปแบบภาษา              เนื้อหา

-ความสอดคลอง
-ความชัดเจน
-ความเปนตัวของตัวเอง
-ความเปนเหตุเปนผล

กลไกทางการเขียน
-ลายมือ
-การสะกดคํา
-เครื่องหมายวรรคตอน

การสื่อสารความคิด
อยางชัดเจนคลองแคลว
และมีประสิทธิภาพ

กระบวนการของผูเขียน
- รวบรวมความคิด
 - ลงมือเขียน
-เขียนฉบับราง
- ทบทวน

          การเรียบเรียง
-  ยอหนา
-ใจความสําคัญและประเด็น
สนับสนุน
- การเชื่อมขอความอยาง
สละสลวย

การเลือกใชคํา
-คําศัพท
-สํานวน
-การเลือกใชคํา
ตามความเหมาะสม

       จุดมุงหมาย
-เหตุผลในการเขียน

ผูรับสาร
     - ผูอาน
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3.5.2  กระบวนการเขียน
         ทักษะการเขียนเปนทักษะสุดทายและเปนทักษะที่ยากสําหรับผูเรียนภาษาแมแต

ในการเขียนดวยภาษาของตนเอง การเขียนจะตองใชความรูความสามารถหลายดานประกอบกันจึง
จะเขียนไดดี

         สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 :185)  ไดเสนอหลักการฝกทักษะการเขียนไวดังนี้
         1.การสอนทักษะการเขียน       ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกและเสริมรูปแบบ

ภาษาที่ผูเรียนคุนเคยแลวจากการพูด การฟง
         2.การควบคุมการเขียนควรลดนอยลงตามลําดับ ผูเรียนควรฝกตอบสนองตอส่ิงที่

ผูสอนชี้แนะดวยตนเองทีละนอย
        3.กิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารควรเนนเปนพิเศษ        หลังจากผูเรียนไดฝก

การเขียนตามที่ผูสอนแนะแลว ผูเรียนควรมีอิสระเต็มที่ในการเขียน
        นอกจากนี้ ฟลาวเวอร (Floer 1989  : 284-285 ,อางถึงใน กันตดนัย วรจิตติพล

2542 : 14) ไดแนะนํากระบวนการเปลี่ยนความคิดออกมาเปนภาษาเขียนไวดังนี้
        1. ขั้นวางแผนการเขียน (planning stage) เปนกระบวนการสรางและเรียบเรียง

ความคิด รวมทั้งการตั้งจุดประสงคในการเขียน
        2.  ขั้นการแปลความคิดเปนตัวอักษร (translating stage)    เปนขั้นใชความรูดาน

กฎเกณฑภาษาเพื่อสามารถถายทอดความดิดไดตามวัตุประสงค
        3.   ขั้นอานทบทวน (reviewing stage)    เปนขั้นการประเมินและตรวจทาน แกไข

เพื่อดูความเหมาะสมและความชัดเจนของเรื่องที่เขียน
         ถนอมศรี  เหลาหา (2536 :3 , อางถึงใน กันตดนัย วรจิตติพล 2542 : 15)  กลาววา

การสอนเขียนประกอบดวย 3 กระบวนการคือ
         1.  กระบวนการวางแผนการเขียน( prewriting)  คือการหาขอมูล แนวคิด     หรือ

เนื้อหาที่จะนํามาเขียน ซ่ึงอาจไดมาจากการอาน    การทองเที่ยวหาประสบการณ    การฟง   การ
สัมภาษณ การสังเกต เปนตน

          2.  กระบวนการเขียน (writing) คือการถายทอดความคิดของผูเขียนออกมาเปน
ตัวอักษร โดยการเขียนครั้งแรกเปนเพียงการเขียนรางหรือการเขียนเทาที่คิดได ซ่ึงยังไมถูกตอง
สมบูรณแบบ

          3.  กระบวนการปรับปรุงแกไข (revising) คือการอานทบทวนดวยตนเอง หรือให
ผูอ่ืนอานแลวแสดงความคิดเห็นตองานเขียนนั้น จากนั้นผูเขียนจึงนําขอบกพรองที่ตนเองและผูอ่ืน
พบมาปรับปรุงแกไขงานเขียนจนเปนที่พอใจ
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          สุมิตร อังวัฒนกุล (2535:185)       เสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนโดยแบงเปน
3   ประเภทตามลักษณะของการเขียนคือ

         1. การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing)
       2. การเขียนแบบมีการชี้แนะ (Guided Writing)
        3. การเขียนแบบเสรี (Free Writing)

         การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing)      เปนกิจกรรมในการสอนทักษะ
การเขียนที่ผูสอนใหเนื้อหาและรูปแบบภาษาสําหรับผูเรียนใชในการเขียน เชน รูปแบบประโยคที่
ตองใช หรือขอความสําหรับเติมใหสมบูรณ  กิจกรรมการเขียนแบบควบคุมแตละกิจกรรมเปนการ
เสริมแรงการใชคําศัพท หรือโครงสรางประโยคแบบใดแบบหนึ่ง  หรือเปนกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
แกไขขอบกพรองในการเขียนเทานั้น กิจกรรมการเขียนแบบควบคุม    อาจเปนการใหผูเรียนลอก
ขอความโดยเปลี่ยนแปลงองคประกอบบางอยางในประโยค การเขียนแบบควบคุมนี้ผูเรียนมีโอกาส
เขียนไดถูกตองทั้งหมด

         การเขียนแบบมีการชี้แนะ ( Guided  Writing) เปนกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียน
ที่พัฒนามาจากการเขียนแบบควบคุม โดยผูสอนใหเนื้อหาและรูปแบบเพียงบางสวนสําหรับผูเรียน
ใชในการเขียน ผูสอนอาจใหประโยคเริ่มตน ประโยคสุดทาย โครงราง คําถาม หรือขอมูลที่จําเปน
สําหรับการเขียน และผูเรียนจะมีการอภิปรายรวมกัน จดบันทึก แลกเปลี่ยนขอคนพบ และกําหนด
กลยุทธในการเขียนของตนเอง ขอเขียนของแตละคนจึงคลายคลึงกันแตไมเหมือนกัน  กิจกรรมการ
เขียนแบบชี้แนะนี้อาจจะใชขอความจากสื่อเชนภาพหรือการตูนเดี่ยวและเปนชุด เอกสารแผนพับ
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว  ขอความโฆษณาในหนังสือพิมพ ตารางหรือแผนที่ มาเปนตัวช้ีแนะก็ได
                           การฝกทักษะการเขียนในลักษณะของการเขียนแบบเสรี (Free Writing)  ผูเรียน
ตองเรียนรูขั้นตอน (Procedures) ของการเขียนซึ่งชวยผูเรียนในดานการรวบรวมความคิดและเรียบ
เรียงความคิดกอนที่จะไดขอเขียนที่สมบูรณ  ในการฝกการเขียนแบบเสรี ผูเรียนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญของการจดบันทึก (Note)  การเขียนโครงราง (Outline)   และการเขียนราง  (Draft)  เมื่อ
ผูเรียนมีประสบการณในการเขียนมากขึ้นก็จะสามารถปรับปรุงขั้นตอนไดเหมาะสมกับความ
สามารถและความถนัดของตนเอง การเขียน Free Writing เปนการฝกกระบวนการคิด (thinking
Process) อยางหนึ่ง  เพราะการเขียนที่มีคุณภาพจะตองผานการเรียบเรียงและจัดระบบความคิด

การสอนทักษะการเขียน
      สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 112)  กลาวถึงกิจกรรมการสอนเขียน 3 ขั้นตอนคือ
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                   1. กิจกรรมกอนการเขียน   (Pre - Writing   Activities )  เปนการสรางความสนใจใน
เร่ืองที่จะเขียนและปูพื้นความรูในเรื่องที่จะเขียน โดยอาจทบทวนความรูเกี่ยวกับกลไกทางการเขียน
ซ่ึงมีการสะกดคํา  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  การใชกาลใหถูกตองกับเรื่องทีจะเขียน  เชน  ถา
เปนการเลาเรื่องที่ผานมาแลว    ตองใชคําศัพทที่เกี่ยวของกับอดีตกาล       และเขาใจรูปแบบการ
เขียนรายงาน   ตลอดจนความรูทางวัฒนธรรมที่ควรนํามาใชในการเขียนลักษณะตาง ๆ
               2.  กิจกรรมระหวางเขียน (While – Writing Activities)   เ   ปนกิจกรรมที่ผูสอนนํามา
ใชฝกทักษะในขณะที่เขียนเร่ือง  ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมตามตัวอยางตอไปนี้คือ   นําบัตรเชิญ     ลักษณะ
ตาง ๆมาเปนแบบใหเขียนตามแลวเขียนบัตรเชิญโดยเปลี่ยนชื่อผูเชิญและชื่อผูไดรับเชิญซึ่งเกี่ยวของ
กับตัวนักเรียน   เปนฝกหัดแบบกําหนดขอบขายใหเขียน   เปนตน

  3. กิจกรรมหลังการเขียน(Post – Writing Activities)  เปนการที่นักเรียนพยายามใช
ทักษะเขียนสัมพันธกับทักษะอื่น  คือ  นําเรื่องที่เขียนมาอานใหเพื่อนฟง  นํามาถามคําถาม   นํามา
เขียนบทสนทนา    แสดงบทบาทสมมุติ  หรือนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น   ตลอดจนวิจารณ
ขอเขียนนั้น ๆ ในเชิงความถูกตองในการสื่อความหมายแลอดจนการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม
กับสถานการณเปนตน

ดอนน เบอรน ( Donn Byrne 1979 : 112-118 , อางถึงในสุมิตรา อังวัฒนกุล  2535 :
194)   ไดเสนอขั้นตอนการสอนเขียนแบบเสรีดังนี้

 1.ผูเรียนรวบรวมความคิดทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนและเขียนความคิดทั้ง
หมด ทบทวน คัดเลือก เพิ่มเติม ตัดทอน  ขั้นตอนนี้จะกระตุนความคิดของนักเรียน มีการเชื่อมโยง
เร่ืองราวเขาดวยกัน  และจะเดาความคิดใหมพรอมทั้งมีการเพิ่มเติมรายละเอียดจนเปนโครงรางของ
เร่ืองที่จะเขียน การเขียนสิ่งตางๆ ที่ผูเขียนคิดไดจะทําใหผูเรียนมีจุดเริ่มตนของการเขียน และเกิด
ความคิดใหม

 2. จากความคิดตาง ๆ ที่รวบรวมได ผูเรียนสามารถเขียนโครงราง โดยกําหนดการจัด
ลําดับความคิดและวิธีการเขียนเชื่อมโยงความคิดตางๆเขาดวยกันอยางเหมาะสมกลมกลืน ผูเรียนจะ
เขียนโครงรางในลักษณะของการจดบันทึกสําหรับขยายใจความตอไป

3. ผูเรียนเขียนราง (Draft) จากโครงรางที่ทําไว การเขียนรางเปนขั้นตอนที่สําคัญที่ผู
เรียนควรฝกเปนประจํา ในการเขียนราง  ผูเรียนอาจพบวา มีความคิดใหมเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยน
แปลงการจัดลําดับหรือหรือเรียบเรียงขอความจากที่กําหนดไวในโครงราง

4.  หลังจากเขียนรางแลวผูเรียนจะตองปรับปรุงแกไขรางที่เขียนไว เชน แกคําผิด แกไข
สํานวน การปรับปรุงแกไขนี้ผูเขียนจะตองอานรางตั้งแตตนจนจบ อาจมีการแกไขขอความ เพิ่ม
หรือลดจํานวนยอหนา
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5. ขั้นสุดทายผูเรียนเขียนขอความที่สมบูรณที่ไดมีการปรับปรุงแกไขแลว แตในขั้นนี้
อาจมีความคิดใหม ๆ เกิดขึ้น และภาพรวมของขอความที่สมบูรณจะทําใหผูเรียนสามารถตัดสินใจ
ไดวาความคิดใหมที่เกิดขึ้นนี้สมควรจะสอดแทรกเขาไปหรือไม

จากหลักการและขั้นตอนการสอนทักษะการเขียน     ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมในการ
ฝกทักษะการเขียนใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย ซ่ึงผูสอนจะตองเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับ
ของผูเรียน  เสงี่ยม โตรัตน (2534 :56-57)  ไดเสนอแนะกิจกรรมการเขียนดังนี้ เชน การเขียนลอก
ขอความ การเติมคําลงในประโยค การเติมขอความที่สัมพันธกัน การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
การเขียนขอความจากเรื่องที่อานกําหนด  การเขียนตามคําบอก      การเขียนบรรยายภาพคน สัตว
ส่ิงของ การเขียนแกขอความใหถูกตอง การเขียนโนตเพื่อเช้ือเชิญ  การเขียนเมนู การเรียงลําดับ
ประโยค เปนตน

3.6  การวัดผลประเมินผลการเขียน
นอกจากการสอนตามขั้นตอนดังกลาวแลว    ยังมีกระบวนหนึ่งในกระบวนการเรียน

การสอนคือการวัดผลและประเมินผลการเขียน  การวัดและการประเมินผลเปนองคประกอบหนึ่งที่
สําคัญในการสอนทักษะการเขียน เพราะเปนขั้นตอนที่บงชี้ถึงคุณภาพของผลงาน    หรือความ
สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษจึงตองสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนการสอน  เมื่อการ
เรียนการสอนในปจจุบันมีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     ดังนั้น
การประเมินผลก็ตองมุงวัดและประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือความหมายของ
ผูเรียน  การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนั้นสามารถทําได
หลายวิธีดวยกัน  จะโดยการทดสอบหรือไมทดสอบก็ได การวัดและประเมินโดยไมมกีารทดสอบ
ทําไดโดยสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน    เชน ความสนใจและความเอาใจใสในการเรียน
ความรวมมือในการทํากิจกรรม ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งประเมินจากการ
ทําแบบฝกหัด ความถูกตองของการเขียนคําศัพทและประโยคเปนตน (สุมิตร อังวัฒนกุล 2539 : 197
– 199)

การวัดและการประเมินผลโดยการทดสอบความสามารถในการสื่อความหมายนั้น   จะ
ใชหลักการทดสอบที่เนนหนาที่การสื่อความหมายในภาษา (Communicative Function)          ไมใช
กฎเกณฑของภาษา (Language Pattern)   ในการสรางแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษจึงตอง
สอดคลองกับเนื้อหาแตละจุดประสงคของการเรียน   และสามารถประเมินไดโดยไมตองมีคําตอบที่
ตายตัว เรียกวาคําตอบแบบอัตนัย (Subject )การทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จะมุงไปที่ความเหมาะสมในการใชภาษา ( Appropriacy )   มากกวาความถูกตองทางภาษา
(Correctness)  จึงเปนการทดสอบความสามารถในการใชภาษา (Performance) ไมใชการทดสอบ
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ความรูทางภาษา (Cognition) นอกจากนี้การทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่ือ
ความหมายของผูเรียนมักเปนการประเมินผูเรียนกับเกณฑที่วางไว (Criterion – Reference) เชน
ประเมินออกมาวาผูเรียนมีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษอยูในชวงใด หรือระดับใด ซ่ึง
ความสามารถในการเขียนแตละขั้นนั้น  สามารถอธิบายไดวางานเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนเปน
อยางไร  ไมใชประเมินวาผูเรียนผานการทดสอบไดเปนอันดับที่เทาไร ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไมทราบ
ความสามารถที่แทจริงของตนเองวามีแคไหนเพียงใด  (     อรุณี วิริยะจิตรา    2532 : 109 – 112 ,
อางถึงใน สุดศิริ   สิริคุณ   2543 : 14 )

การวัดและประเมินผลความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสวนใหญ  จะเนนการ
วัดและประเมินจากองคประกอบที่สําคัญทางภาษา ไดแก เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การใช
ไวยากรณ การใชคําศัพท และกลไกในการเขียน และมีการเสนอเกณฑตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมการ
ตรวจใหคะแนนงานเขียนมากที่สุด ในการตรวจใหคะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษสามารถทําได 3
รูปแบบคือ(Heaton 1975 : 133 – 139 ; Jacobs and others 1981 : 28 – 29 ; Mason 1983 : 101- 122 ,
อางถึงใน  สุดศิริ  สิริคุณ  2543 : 14)

1.  การตรวจโดยการวิเคราะห   ( Analytic Method )  เปนการตรวจโดยการแยกคะแนน
เปนสวน ๆ ตามองคประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ การกําหนดน้ําหนักของคะแนนของแตละ
องคประกอบขึ้นอยูกับระดับความสามารถของผูเรียน

2.  การตรวจโดยอาศัยความประทับใจ   (Impression Method)   เปนการตรวจที่ใชความ
รูสึกของผูตรวจเปนเครื่องตัดสิน

3.   การตรวจโดยภาพรวม      ( Holistic Method )    จะเนนความสําคัญของการสื่อ
ความหมายขอผิดพลาดดานกลไกที่เปนจุดยอย ๆ และรบกวนการสื่อสารเพียงเล็กนอยจะถูกหัก
คะแนนนอยมาก

จากการศึกษาเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนภาษาอังกฤษ การตรวจดวยวิธีวิเคราะห
กําหนดขอบเขตอยางกวาง ๆ และครอบคลุมสาระสําคัญของความสามรถทางการเขียน เกณฑของ
เอช แอล จาคอบส และคณะ(สุดศิริ สิริคุณ 2543 : 14)    มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชประเมิน
ความสามารถทางการเขียนเลาเรื่อง  เกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียน  และนอกจากนี้ผูวิจัยได
ศึกษาเกณฑในการตรวจการเขียนประเภทเขียนเรียงความของ เสาวลักษณ รัตนวิชช (1987 : 54 –55,
อางถึงใน วีระชัย ศรีสรอย 2544 : 50 - 51)   และศึกษาเกณฑการประเมินการเขียนของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ     ของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา   แลวนํามาประยุกต
ใชใหสอดคลองกับผลงานดานงานเขียนของผูเรียนในงานวิจัยนี้ ดังนี้
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ตารางที่ 6    เกณฑการการใหคะแนนการเขียน

ประเภทของการเขียน เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน

1.เขียนตอบคําถามเกี่ยว
กับเรื่องที่อาน

- ตอบคําถามสอดคลองกับคําถาม
- เขียนประโยคคําตอบดวยประโยคที่สมบูรณสื่อความ
  หมายไดชัดเจน
- เขียนโครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค
- เขียนสะกดคําศัพทถูกตองทั้งหมด
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองทั้งหมด
-เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัวเขียน
 ใหญทุกประโยค

3

- ตอบคําถามสอดคลองกับคําถาม
- เขียนประโยคคําตอบดวยประโยคแบบสั้นแตสื่อ
   ความหมายได
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 1-2 แหง
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 1-2 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 1-2 แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือ
  ตัวเขียน ใหญ  ผิด 1-2 แหง

2

- ตอบคําถามไมสอดคลองกับคําถาม
- เขียนประโยคคําตอบแบบสั้น
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 3-4 แหง
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 3-4 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 3-4 แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัวเขียน
 ใหญผิด 3-4 แหง

1

2.การเขียนประโยคที่
  มีความหมายจาก
  คํา ศัพทที่ปรากฏ
  ในบทอาน

- เขียนประโยคโดยมีคําศัพทที่กําหนด
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายชัดเจน
- เขียนโครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค
- เขียนสะกดคําศัพทถูกตองทั้งหมด
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองทั้งหมด
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือ
   ตัวเขียน  ใหญทุกประโยค

3
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ตารางที่ 6 ( ตอ )

ประเภทของการเขียน เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน

- เขียนประโยคโดยไมมีคําศัพทที่กําหนด
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายไมได
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 1-2  แหง
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 1-2  แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 1-2  แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือ
  ตัวเขียน  ใหญทุกประโยค

2

- เขียนประโยคโดยมีคําศัพทที่กําหนด
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายได
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 3-4  แหง
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 3-4  แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 3-4  แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือ
  ตัวเขียน  3-4

1

3.การเขียนประโยคที่
  มีโครงสรางที่ปรากฏ
 ในบทอาน

- เขียนโครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายชัดเจน
- เขียนสะกดคําศัพทถูกตองทั้งหมด
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองทั้งหมด
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัวเขียนใหญ
ทุกประโยค

3

- เขียนโครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายได
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 1-2 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 1-2 แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือ
   ตัวเขียนใหญผิด 1-2 แหง

2
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ตารางที่ 6 ( ตอ )

ประเภทของการเขียน เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน

- เขียนโครงสรางไวยากรณผิดมากกวา 3 แหง
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายไมได
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 3-4แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 3-4 แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือ
   ตัวเขียนใหญผิด 3-4 แหง

1

4.การเขียนลําดับ
  เหตุการณ

- ลําดับเนื้อเรื่องไดดีตลอดเรื่อง
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายไดชัดเจน
- เขียนโครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค
- เขียนสะกดคําศัพทถูกตองทั้งหมด
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองทั้งหมด
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัว
  เขียน   ใหญทุกประโยค

3

- ลําดับเนื้อเรื่องผิด 1-2 แหง
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายได
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 1-2 แหง
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 1-2 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 1-2 แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัว
  เขียนใหญ  1-2 แหง

2

- ลําดับเนื้อเรื่องผิดมากวา 3 แหง
- เขียนประโยคที่สื่อความหมายไมได
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 3-4 แหง
- เขียนสะกดคําศัพทผิด 3-4 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด 3-4 แหง
- ขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัวเขียนใหญ  3-4
แหง

1
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ตารางที่ 6 ( ตอ )

ประเภทของการเขียน เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน

5.การเขียนสรุปเรื่อง - เขียนสรุปเรื่องไดครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่องที่อาน
- เขียนโครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค
- เขียนสะกดคําศัพทถูกตองทั้งหมด
- ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองทั้งหมด
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัวเขียน ใหญ
ทุกประโยค

3

- เขียนสรุปเรื่องไดสาระสําคัญของเรื่องขาดไป   1-2 แหง
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 1-2 แหง
- เขียนสะกดคําศัพท 1-2 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอน 1-2
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัว  เขียนใหญ
ผิด     
     1-2 แหง

2

- เขียนสรุปเรื่องไดสาระสําคัญของเรื่องขาดไป   3-4 แหง
- เขียนโครงสรางไวยากรณผิด 3-4 แหง
- เขียนสะกดคําศัพท 3-4 แหง
- ใชเครื่องหมายวรรคตอน 3-4 แหง
- เขียนขึ้นประโยคดวยอักษรพิมพใหญหรือตัว
  เขียนใหญผิด 3-4 แหง

1

3.6การวัดและการประเมินผล

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใดๆ ก็ตาม    การสอนกับการวัดผลประเมินผล
เกี่ยวของสัมพันธกันมาตั้งแตตนจนกลาวไดวาเมื่อมีการสอนตองมีการประเมินผลควบคูไปดวย
เสมอ  เพียงแตวิธีการวัดและการประเมินผลอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย  การประเมินเปน
สวนสําคัญและจําเปนของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีความหมายมากกวาการใหเปนเกรด
หรือคะแนนรวม แตเปนการหาคําตอบที่สรางสรรคในทางบวก และใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)
เกี่ยวกับความกาวหนาของผูเรียน เพื่อตรวจสอบวา  การสอนนั้นบรรลุเปาหมายระดับใด ผลจาก
การประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจ  ที่มีผลตอโรงเรียนเชิงบริหารและการสรางความเชื่อมั่นใน
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สังคม  การประเมินผลที่ดีสวนหนึ่งเปนเสมือนเครื่องชวยในการสอน และอีกสวนหนึ่ง เปนเสมือน
เครื่องมือในการวัด และบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู

หลักการสําคัญในการประเมินผลที่พึงพิจารณา คือ การประเมินผลควรมีลักษณะเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนลักษณะและความสามารถของผูเรียนเปนภาพรวม  ผลการ
ประเมินตองชี้ใหเห็นผลการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผูสอน      และความสําเร็จของผูเรียน
ตามเปาหมายหลักสูตร   บงบอกถึงความสามารถในการนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริงได
ทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความสามารถอยางหลากหลาย         ไมแยกเด็ดขาดจากการเรียน
การสอน  เปนการใหขอมูลที่ทําใหผูเรียนแตละคนรูจักตนเอง และมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น  โดยเนนความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการใหขอมูล  ตรวจสอบและทบทวน
ซ่ึงกันและกัน เนนที่การวัดกระบวนการ(Process) เทาๆ กับการวัดผลผลิต (Product)  ของกระบวน
การ  เนนการวัดที่สะทอนใหเห็นถึงการใชความคิดพิจารณาไตรตรองรวมทั้งการใชเหตุผล และการ
แกปญหา

ขอมูลที่จะใชในการประเมินจะตองไดมาโดยกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย และสอดคลองกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตรโดยใชเครื่องมือ และวิธีการ
ประเมินที่มีรูปแบบหลากหลาย  เลือกนํามาใชใหสอดคลองกับกระบวนการสอนของผูสอนและ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน    เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บางครั้งอาจตองปรับวิธีการ หรือ
ดัดแปลงเครื่องมือวัด  เพื่อใชสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ บางกรณีจําเปนตองใชเทคนิค
การประเมินที่ผสมผสานหรือหลากหลาย    เพื่อใหไดภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่กวาง
และสมบูรณขึ้น

จากกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลง  ภาระงานดานการประเมินผลการเรียน
ระบบการวัดและการประเมินผลที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการจึงตองเปลี่ยนแปลงไปดวยเพื่อให
เกิดความสอดคลองกัน  การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเนนที่การวัดและ
ประเมินผลที่จะนําไปสูการชี้ใหเห็นสภาพที่แทจริงของผูเรียน และสภาพจริงของการเรียนการสอน
จากพฤติกรรมที่ผูเรียนไดแสดงออก (Student Performance)  สะทอนใหเห็นความสามารถอยาง
หลากหลายในการพัฒนาคนที่ชัดเจน สอดคลองกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง  และจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงวิธีการตัดสินใจ และการแกปญหาดวยตัวเอง  การใชกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  จะชวยใหคนพบไดวา  ผูเรียนเรียนรูเร่ืองตาง ๆ
มากนอยเพียงใด นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะปรับเปลี่ยนแลว  ผูที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินจะตองปรับเปลี่ยนไปจากเดิมซ่ึงมีเพียงครูผูสอนเปนบุคคลหลายกลุม ไดแก       ครูผูสอน
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ผูเรียน         ซ่ึงทําหนาที่ทั้งประเมินตนเองและประเมินเพื่อน  (ในกลุม)  ผูปกครอง   เปนตน  ทั้งนี้
ผูเกี่ยวของควรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการและเกณฑตาง ๆ ในการประเมินดวย

สวนลักษณะภาษาที่นํามาประเมิน  ควรเปนภาษาที่ใชในสถานการณการสื่อสารตาม
สภาพจริง คือ เปนขอความที่สมบูรณในตัวเอง เปนภาษาที่เจาของภาษาใช มีความเปนธรรมชาติอยู
ในบริบท  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสามารถและประสบการณของผูเรียนดวย  การประเมินความ
สามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร      ควรประเมินความสามารถในการสื่อความหมายจริง ๆ
ไมควรแยกการใชภาษาออกจากสถานการณ      และควรวัดใหครอบคลุมองคประกอบทางภาษา
อันประกอบดวยความรูเร่ืองเสียง คําศัพท โครงสราง การใชภาษาในสถานการณ และกลวิธีในการ
ส่ือสาร แนวการประเมินเชนนี้ ชวยเสริมใหเกิดการเชื่อมโยง  ระหวางหลักสูตร การสอน และการ
ประเมินผล

ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู สถานศึกษาจะตองทําหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษาไว   เพื่อใหบุคลาการที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน และเปนไปใน
มาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน        ทั้งในระดับ
ช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ     โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู  และใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวคุณภาพของผูเรียนและ
สถานศึกษาแกผูที่เกี่ยวของตอไป (กรมวิชาการ 2544 : 44 – 152)

4. บริบทของโรงเรียนวัดสาลี
อําเภอบางปลามา เปนอําเภอหนึ่งซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี   ประมาณ  15  กิโลเมตร   มีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับอําเภอบาง
ซาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมือง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  การปกครองแบงออกเปน  13  ตําบล  98 หมูบาน ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุม น้ําทวม
ขังประมาณ  3 - 4 เดือน ประชากรมีอาชีพทํานา  เล้ียงกุง  และรับจาง   เศรษฐกิจขึ้นอยูกับภาวะผล
ผลิตทางการเกษตรเปนสําคัญ   การคมนาคมมีทั้งทางดานรถยนต   และทางเรือ  ดานสาธารณูปโภค
มีไฟฟา ประปา และโทรศัพทครบทุกหมูบาน    มีธนาคารพาณิชย  2  แหง  โรงพยาบาล   1  แหง
ที่ทําการไปรษณีย  1  แหง

โรงเรียนวัดสาลี   เปนโรงเรียนขนาดเล็ก    ตั้งอยูในเขตพื้นที่หมู 2      ตําบลสาลี
อําเภอบางปลามา         จังหวัดสุพรรณบุรี        สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1
มีนักเรียน  จํานวน  270  คนครู  11  คน  นักการภารโรง  1  คน   จัดการเรียนการสอนตั้งแตช้ัน
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อนุบาล  1  -  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 เปนโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู    โรงเรียนหนึ่ง
ตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  และโรงเรียนโครงการวิจัยการประกันคุณภาพภายใน

5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยเก่ียวของกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
5.1 งานวิจัยภายในประเทศ
มีการศึกษาและทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค  

STAD นั้น พบวามีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังการสอน
แบบรวมกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการสอนแบบรวมกัน
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ  ดังตอไปนี้

บุษบา  โชคชวยชู (2537 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการเรียนแบบรวมมือที่
มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ  ที่เรียนการเขียนตามวิธีเรียนแบบรวมมือ  มีความสามารถในการเขียนและมีแนวคิดในการ
เขียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม (2537:บทคัดยอ) ศึกษาผลของวิธีเรียนแบบรวมมือระหวาง
กลุมยอยกับการใหขอมูลยอนกลับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ตลอดจนการศึกษากิริยารวมระหวางตัวแปรทั้งสอง รูปแบบการเรียนแบงออกเปน 2 วิธี คือ การ
เรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบกลุมยอย การใหขอมูลยอนกลับแบงออกเปน 3 วิธี คือ การให
ขอมูลยอนกลับดวยวาจาไมบอกขอที่ผิด การให ขอมูลยอนกลับดวยวาจาและเฉลยคําตอบ และการ
ใหขอมูลยอนกลับดวยการบันทึกและแกไขขอที่ผิด กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นปที่ 5 สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง 210 คน  ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนแบบกลุมยอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.001 นักเรียนกลุมที่ไดรับการใหขอมูลยอนกลับดวยการบันทึกและ
แกไขขอที่ผิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวานักเรียนกลุมการให
ขอมูลยอนกลับดวยวาจาไมบอกขอที่ผิดและกลุมที่ไดรับการใหขอมูลยอนกลับดวยวาจาและเฉลย
คําตอบมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ไมแตกตางกัน3. ไมมี
กิริยารวมระหวางวิธีเรียนและการใหขอมูลยอนกลับ
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ศุภวรรณ    เล็กวิไล (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการสอน
อานอยางมีวิจารณญาณ  ดวยวิธีการเรียนภาษาโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    นักเรียนมีพฤติกรรมการรวมมือกันในการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความเห็นวา   การเรียนแบบรวมมือ
ใหประโยชนมากในการเรียน

ชนิสา  ไตตุลา (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ระหวางการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนปกติในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตโดยใชเทคนิค  TGT   ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ TGT สูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
ใชแผนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนเกง  ปานกลาง  ออน
ในกลุมทดลองมีคะแนนความกาวหนาไมแตกตางกัน

วรุณี  อุนบุญ   (2540 : บทคัดยอ )     ไดพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยเนนการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงประกอบดวย
4 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ ขั้นเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  ขั้นศึกษาเปนกลุมยอย  ขั้นการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารและขั้นทดสอบยอย  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเนนการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวาเกณฑความ
รอบรูที่กําหนดไวเปนรอยละ 88.08 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑความรอบรูที่กําหนดดังกลาว
คิดเปนรอยละ 100  ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนที่กําหนดไวรอยละ 90

อังคณา  ชัยมณี (2540 : บทคัดยอ)   ไดพัฒนาโปรแกรมสงเสริมทักษะการอานภาษา
ไทยเพื่อความเขาใจโดยใชการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ตัวอยางประชากรคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา
2540  ของโรงเรียนชุมชนบานผือพิทยาภูมิ   จังหวัดอุดรธานี   จํานวน  24  คน  ผลการวิจัยพบวา
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังเขารวม
โปรแกรมสูงกวาเกณฑการประเมินหลังเขารวมโปรมแกรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 นักเรียน
บางสวนที่เขารวมโปรแกรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโปรมแกรมอยูในระดับ
เหมาะสมมาก   และบางสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโปรมแกรมอยูในระดับ
เหมาะสมปานกลาง

อามัดไญนี  ดาโอะ (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแสง
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ธรรมวิทยา  จังหวัดนราธิวาส  จํานวน  79  คน  ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห สัปดาห
และ 4 คาบ  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการสอนโดย
ใชวิธีเรียนแบบรวมมือสูงกวากอนการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวานัก
เรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือ

สวนดาวคลี่  ศิริวาลย (2543 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากการประยุกตรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค จํานวน 98 คน  จัดเปนกลุมทดลองที่เรียนจากการ
ประยุกตรูปแบบการเรียนแบบรวมมือและกลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติตามคูมือครู  ใชเวลาทดลอง
16 สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองมีทักษะทางสังคม  ทักษะ
กระบวนการคิด  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะกระบวนการกลุม  มีการพัฒนาตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตย  คิดเปนรอยละ 75   นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการเรียนสอดคลองกับผล
การเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว 102) สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อัมพร   ถกลประจักษ  (2543 : บทคัดยอ )        ไดศึกษาวิธีการเรียนรูโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือ ผลของการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน    และพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองทั้ง 4 ดาน ของนักเรียน ที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีคาเฉลี่ยรอยละ
ในระยะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ภารดี  ประพฤติกิจ (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือตอทักษะ
การอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3  จํานวน 39 คน  ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด
8  สัปดาห  สัปดาหและ 2 คาบ  ผลการวิจัยพบวาคะแนนของนักศึกษาที่ไดจากการทดสอบหลังการ
สอนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พบวานักศึกษาสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือ

นอกจากนี้  สุจิตรา  เวทยาวงษ  (2545 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความเขาใจในการอานและ
ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่ไดรับการสอนดวย
โครงสรางระดับยอดประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ  STAD   กับการสอนตามคูมือครู
ผลการศึกษาพบวา   นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับการ                
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จัดกิจกรรมการเรียนแบบ  STAD   มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางจากการสอนแบบ
คูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอน
ดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  กับการสอนตามคูมือครู
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับการจัด                 
กิจกรรมการเรียนแบบ  STAD  มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางจากนักเรียนที่ได
รับการสอนแบบคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3.2   งานวิจัยตางประเทศ
เอ็ดเวิรด  เดอวรีย และชไนเดอร (Edwards, Dewries & Snyder 1972 , อางถึงใน เกษม

วิจิโน 2535 : 23)  ไดทําการวิจัยทางดานคณิตศาสตรกับนักเรียนระดับ  7  จํานวน  96  คน  เปนเวลา
9  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1972, ค.ศ. 1973 และ ค.ศ. 1974  เอ็ดเวิรดและเดอวรีส
(Edwards & Dewries 1972  1973, 1974 , อางถึงใน เกษม วิจิโน 2535 : 23) ไดทําการวิจัยทางดาน
คณิตศาสตรกับนักเรียนระดับ  7  จํานวน  110  คน  เปนเวลา  4  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ในป ค.ศ. 1974    เอ็ดเวิรดและเดอวรีส  (Edwards & Dewries 1974 , อางถึงใน เกษม
วิจิโน 2535 : 23) ไดทําการวิจัยทางดานคณิตศาสตรและสังคมกับนักเรียนระดับ 7 จํานวน  128  คน
เปนเวลา  12  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ฮูเทน  และเดอวรีส (Huten & Dewries 1976 , อางถึงใน เกษม วิจิโน 2535 : 23) ไดทํา
การวิจัยทางดานคณิตศาสตรกับนักเรียนระดับ  7  จํานวน  299  คน  เปนเวลา  10  สัปดาห  ผลการ
วิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

นอกจากนี้  สเลวิน (Slavin 1980 : 328 -340)  ไดรวบรวมงานวิจัยที่ใชเทคนิค  STAD
จํานวน  6  เร่ือง  กับนักเรียนประถมศึกษา  วิชาการใชภาษาและคณิตศาสตร  เปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ  พบวา  4  เรื่อง  กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา   สวน
อีก  2  เร่ือง  ไมพบความแตกตางในกลุมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง  และพบวาการใช
เทคนิค STAD  ชวยเพิ่มความสัมพันธและความสนใจของนักเรียนในการทดลองทั้ง  6  เร่ือง

ดารโค  เยโบห  (Darco  Yeboah 1991 : 3672-A)  ไดทําการศึกษาความแตกตาง
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ระหวางบุคคลในการรับรูกลวิธีที่นํามาใชในการอานของนักเรียนเกราด  4  และ 7  ที่อานไมเกง
จํานวน 450  คน  ผลการวิจัยพบวา  มีความแตกตางระหวางกลุมในดานการรับรูกลวิธีที่นํามาใชใน
การอาน  กลาวคือ  นักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับกลาง  รับรูกลวิธีที่นํามาใชในการ
อานสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับต่ํา  และนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน
ระดับสูง  รับรูกลวิธีที่นํามาใชในการอานสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับกลาง
และต่ํา

จอรดอน  (Jordon 1991 : 230)  ไดศกึษาความสัมพันธของความเขาใจในการอานการ
คิดเชิงวิเคราะห  และความสามารถในการตระหนักรูเกี่ยวกับการอานของนักเรียนเกรด 4, 5 และ 6
ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธทางบวกระหวางความเขาใจในการอาน  การคิดเชิงวิเคราะห  และ
การรับรูกลวิธีที่นํามาใชในการอาน  และนักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับสูงตะหนักถึง
กลวิธีที่นํามาใชในการอานสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับต่ํา

แมคกรายร – สตีเวน – พอล (McGuire – Steven – Paul  1992 : 96)      ไดศึกษาพบวา
มีปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุน และไดนํายุทธวิธีการเรียน
แบบรวมมือมาใชในการแกปญหา  ผลการศึกษาพบวา  การเรียนแบบรวมมือสามารถวัดการเรียนรู
รายบุคคลไดหลาย ๆ ดาน  และทําใหรูจักการปฏิบัติตนกับผูอ่ืนไดอยางเทาเทียมกัน

สรุป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู     ผูวิจัยไดขอสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้  หลักสูตร
สาระภาษาตางประเทศ  เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ที่ได
กําหนดใหกลุมสาระภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและ
สรางศักยภาพในการคิด  การทํางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศนที่กวางไกล       สามารถใชภาษา
ตางประเทศในสถานการณตาง ๆ  และจากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ   มี
ผลการวิจัยไปในแนวเดียวกันวา  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู        ดวยเทคนิคการจัด
การเรียนรูแบบกลุมผลสัมฤทธิ์  ( STAD )   ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้  1) ครูเสนอบทเรียน
หรือเนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน  โดยทบทวนความรูเดิมสอนอธิบายเนื้อหาใหม    การยกตัวอยาง
อธิบายประกอบ  จัดกิจกรรมการเรียนรู  สรุปบทเรียน  ถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน 2) ครูจัด
นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน  พรอมแจกใบงานหรือแบบฝกหัด  3) ให
แตละกลุมศึกษาหัวขอจากใบงาน หรือแบบฝกหัด  ใหชวยกันปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน  สมาชิก
กลุมแบงหนาที่ปฏิบัติตามบทบาท   4 ) เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาครบทุกขอ  ใหทุกคนรวม
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กันอภิปรายทุกประเด็นที่ไดรับมอบหมายจนกวาจะแนใจวาสมาชิกทุกคนรูและเขาใจทุกเรื่องถูก
ตองตรงกัน  5 ) ทดสอบความรู  ความเขาใจของสมาชิกทุกคน แตละคนจะไมมีการชวยเหลือกันทั้ง
แบบทดสอบ ประมาณ 15 - 20 นาที ครูตรวจคําตอบหรือนักเรียนแลกกันตรวจคําตอบรวมคะแนน
เฉล่ียของกลุม โดยนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในแตละกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิก  ซ่ึง
จะไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมซึ่งเปนคะแนนของทุกคนในแตละกลุมเทียบเกณฑที่กําหนดวากลุมใด
จะเปนกลุมที่ดีเยี่ยมที่สุด    ดีมาก    ดี   และเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมแขงขัน ( TGT ) มีขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้   1) ครูสอนเนื้อหาสาระในแตละหนวยตามแผนการสอน   2) ครูจัดนัก
เรียนเขากลุม เชนเดียวกับเทคนิค STAD    คือแบบคละความสามารถ  กลุมละ 4 - 6 คน   3) ให
ศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน  ใหทุกคนเรียนรูและปฏิบัติ    และทําความเขาใจทุกเรื่องทุก
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย พรอมกับเตรียมที่จะแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืน ๆ   4) จัดกลุมแขงขัน
ใหม  เพื่อตอบปญหาหาคําตอบจากใบงานและแบบทดสอบ  โดยใหหมายเลขแกสมาชิกกลุมทุกคน
ครูตรวจคําตอบ  ใหคะแนน  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับสมาชิกกลุมของตน  ครูจะใหรางวัลกลุมที่
ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยสูงสุด   โดยคะแนนกลุมจะไดจากคะแนนแตละคนหรือคะแนนพัฒนาแตละ
คนรวมกันหารดวยจํานวนนักเรียน  รางวัลของครูนั้นแลวแตความเหมาะสมเพื่อชวยเสริมกําลังใจ
ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนเปนทั้งคนเกง  คนดี ผูเรียน
ไดใชความรูความสามารถของตนอยางเต็มความสามารถ  ควบคูไปกับการสงเสริมใหผูเรียนได
ทํางานรวมกับผูอ่ืน   รูจักการเสียสละ   รับผิดชอบ   ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  สามารถนําไป
ประยุกตเปนการเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนของตนเองทางการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษไดสูงขึ้น  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา  หลักสูตรของ
สถานศึกษา  และสภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาเปนสําคัญ    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชแผนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิควิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(Student Teams  - Achievement  Division - STAD )   และ      เทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน
( Teams- Games - Tournament , TGT  )   เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre Experimental
Research)        แบบแผนการวิจัยแบบ  One   Group   Pretest   Posttest   Design     โดยมีนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6     โรงเรียนสาลี   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  1 เปน
กลุมทดลอง  ซ่ึงมีรายละเอียด และขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้

1.   ประชากรและตัวอยางประชากร
2.   ตัวแปรที่ศึกษา
3.   รูปแบบที่ใชในการทดลอง
4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

1.  ประชากร  และกลุมตัวอยางของการวิจัย
1.1   ประชากร
        ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา

2548  ที่อยูในอําเภอบางปลามา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  เขต 1
จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนวัดชองลม  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง        โรงเรียนวัดบึงคา
โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว   โรงเรียนวัดเสาธงทอง    โรงเรียนทรงกระเทียม       และโรงเรียนวัดสาลี
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1.2   กลุมตัวอยาง
              กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple  Random  Sampling )  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดสาลี   สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  1  จํานวน  1 หอง   มีจํานวน  25  คน   เปนหนวยทดลอง    
( Experimental  Units  )  ของการวิจัยครั้งนี้  ทั้งนี้เพราะเปนโรงเรียนหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวาเกณฑ โดยเฉพาะการอาน

 ในการทดลอง ไดดําเนินการแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย 3  กลุม  ประกอบไป
ดวยกลุมผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง   กลุมผูเรียนที่มีความสามารถ
ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางและกลุมผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษา
อังกฤษในระดับต่ํา   โดยใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในปการ
ศึกษา 2547  ซ่ึงเปนคะแนนรอยละ  แลวจึงเทียบคะแนนรอยละเปนผลระดับการเรียน    ใหแบงเปน  
5  ระดับ  คือ 4, 3 , 2, 1 และ0  โดยใหระดับผลการเรียน " 1  " เปนเกณฑการผานขั้นต่ํา  หมายถึง  
รอยละ  50 ของคะแนนการสอบ  ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่  7    การเทียบคะแนนรอยละเปนผลระดับการเรียน

ระดับผลการเรียน       ความหมาย ชวงคะแนนรอยละ
4
3
2
1
0

ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนปานกลาง
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ผลการเรียนผานต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา

80- 100
70-79
60-69
50-59
0-49

 ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ,วิชาการ, “ การประเมินผลกลุมประสบการณพิเศษ”,
2533

และในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงใชเกณฑดังกลาวมาประกอบการในการจําแนกกลุม        
ผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษเปนระดับสูง    ระดับปานกลาง       และระดับต่ํา  
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่  8    การจําแนกกลุมผูเรียนตามความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ

กลุมที่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ กลุมความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
1 0-59 ความสามารถในการเรียนอยูในระดับต่ํา
2 60-79 ความสามารถในการเรียนอยูในระดับปานกลาง
3 80 - 100 ความสามารถในการเรียนอยูในระดับสูง

2.  ตัวแปรที่ศึกษา   แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ
2.1   ตัวแปรอิสระ  ไดแก        วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

( Student Teams  - Achievement  Division - STAD )   และวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิคแบบทีมการแขงขัน ( Teams- Games - Tournament , TGT  )

 2.2   ตัวแปรตาม   ไดแก
2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

                             2.2.2   พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่มีตอจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT

        2.2.3   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูดวยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT

3. รูปแบบการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน ( Pre Experimental Research) แบบ 

One Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน: 2543)      ซ่ึงมีรูปแบบดังตารางที่   9

ตารางที่  9   รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง
 T1 X T2
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สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
 T1 แทน การทดสอบกอนเรียน
X แทน การจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดวยเทคนิค STAD

กับเทคนิค   TGT
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน

 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค

กลุมผลสัมฤทธิ์     ( Student Teams  - Achievement  Division - STAD )   กับ เทคนิคการเรียนรู
แบบทีมการแขงขัน      ( Teams- Games - Tournament , TGT  )  จํานวน 10  แผน  โดยแผนที่  1 – 6
ใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์และแผนที่ 7 – 10 ใชเทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขันแผนละ 1  เร่ือง
แตละเรื่องใชเวลาในการสอน  2  ช่ัวโมง     รวม 24  ช่ัวโมง   ดังรายละเอียดดังตอไปนี้

แผนที่  1- 2    หนวย   1       เร่ือง     การถามตอบเพื่อทราบขอมูลของบุคคล 
        ใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

แผนที่  3       หนวย   2         เรื่อง    งานอดิเรก      ใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
แผนที่  4-6    หนวย   3        เร่ือง     การบอกทิศทาง ใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
แผนที่  7- 10 หนวย   4        เร่ือง     ฤดูกาลและลักษณะภูมิประเทศ
                                                         ใชเทคนิคแบบทีมการแขงขัน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัย

และอัตนัย
      3.   แบบบันทึกพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนแบบรวมมือกันเรียนรูดวย

เทคนิค STAD และเทคนิค TGT
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT
5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับขั้นตอน  

ดังนี้
1.   การสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียน

รูดวยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT  มีขั้นตอนดังนี้
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         1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544       กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้นที่ 2   เกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูตลอดจนผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในชวงชั้นที่ 2  ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดคาดหวังให
ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ความรูความสามารถ   ซ่ึงปรากฏวาเมื่อนําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้นที่ 2 มาวิเคราะห
เกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานการเรียน    รูตลอดจนผลการเรียนรูที่คาดหวังในชวงชั้นที่ 2              
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

      ผูเรียนเขาใจภาษาตางประเทศ      สามารถแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล
ขาวสารเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมในชุมชน    มีทักษะ
การใชทักษะภาษาตางประเทศโดยเนนการฟง    พูด    อาน    ตามเรื่องเกี่ยวกับตนเอง    ครอบครัว   
โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการชุมชนสุขภาพ
และสวัสดิการ  การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ

                        สามารถใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม   ในการสื่อความหมายในบริบท
ตางๆ  เขาใจขอความที่เปนความเรียง  และไมใชความเรียงในการสนทนา ในบริบทที่หลากหลาย
มีความรูความเขาใจ   รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลอง  และวัฒนธรรมทางภาษา
แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ
ตลอดจนใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน  และในโรงเรียนในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม

1.2 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่  6  จากหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ดังนี้

  เขาใจคําส่ัง คําขอรอง ประโยคขอความสั้น ๆ บทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ืองเลา
นิทาน และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมภาษาตางประเทศกับภาษาไทยกับขอความ
ที่อาน      สนทนาเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล      ความตองการของตน          แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น   ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงแวดลอมและสังคมใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผล
นําเสนอความคิดรวบยอดจากบทเพลงหรือบทกวีหรือขอมูลจากสิ่งตาง ๆ โดยการถายโอนเปนการ
พูดและการเขียน  รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี     เทศกาลงานฉลอง     เห็นประโยชนในการเรียน
ภาษาตางประเทศ  โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรม   และแสวงหาความรู ความ
เพลิดเพลินจากภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  ตลอดจนการสื่อสารขั้น
พื้นฐาน เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในทองถ่ินของตน
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1.3  ศึกษาเนื้อหาสาระที่สภายุโรป (Council of Europe)     ไดกําหนดไวสําหรับผู
เรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารการเรียน   ซ่ึงมีหัวขอเร่ืองที่เปนพื้นฐาน   จํานวน 14  หัวขอ   
อันไดแก เร่ืองเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้

1. ตนเอง
2. ครอบครัว
3. โรงเรียน
4. ส่ิงแวดลอมใกลตัว
5. การเดินทาง
6. อาหาร
7. เครื่องดื่ม
8. ความสัมพันธระหวางบุคคล
9. เวลาวางและนันทนาการ
10.    สุขภาพและสวัสดิการ
11.    การซื้อขาย
12.    การใหบริการ
13. ลมฟาอากาศ
14. การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ

                  และไดคัดเลือกหัวเร่ืองที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสอนจํานวน 4 หัวเร่ือง  ไดแก
1.  การถามตอบเพื่อทราบขอมูลของบุคคล
2.     งานอดิเรก
3. การบอกทิศทาง
4. ฤดูกาลและลักษณะภูมิประเทศ

 1.4    ศึกษาเนื้อหาสาระทางภาษาอังกฤษที่ระบุไวในหลักสูตร    สําหรับระดับ
ชวงชั้นที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยสถานการณและหนาที่ทางภาษาที่เกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อความ
สัมพันธที่ดีระหวางบุคคลใหเหมาะสม  และเพื่อความหมายทางอารมณและความรูสึกนึกคิด  ตลอด
จนการใหขอมูลตางๆ

                   ศึกษาคําศัพทที่กําหนดไวในชวงชั้นที่  2   อันประกอบดวย  หมวดคํานาม
เกี่ยวกับ   ส่ิงที่พบในหองเรียนและนอกหองเรียน  หมวดคําคุณศัพทเกี่ยวกับขนาด  สี  รูปราง  
ลักษณะ สภาวะ  รสชาติและสภาพอากาศ   หมวดกริยาวิเศษณเกี่ยวกับบอกเคลื่อนไหว  การบอก
อารมณ     หมวดคํากริยา       หมวดกริยาชวยทั้ง     Present   และ   Past Form  และรูปปฏิเสธ 
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หมวดคําสรรพนามที่ทําหนาที่ประธาน  กรรม  และสรรพนามบงชี้   หมวดคําที่แสดงความเปนเจา
ของหมวดคําสันธาน หมวดคําบุพบท หมวดคําถาม Wh– Question และคําถามที่ขึ้นตนดวย How   
หมวดคําแสดงการเปรียบเทียบ   หมวดคําอ่ืนๆ เชน  วิชา  หนวยวัดสวนสูง  น้ําหนัก  คําศัพทที่ใช
ในแบบฟอรม และโครงสรางทางไวยากรณ ที่กําหนดไวในชวงชั้นที่  2 ไดแก

1. The Noun Phase ไดแก  Head Noun, Pronouns ,  Premodification
                             2.  Adverbs ไดแก  Adverbs of Frequency [always, often] และ Comparison of 
Adverbs

          3.   Verbs    ไดแก  Modal Auxiliaries [may, be, will, would, can, could]
          4.  Tenses ไดแก Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Present

        perfect และ Future Simple
                            5.   Verb  Patterns  ไดแก โครงสรางประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  
ตลอดจนวัฒนธรรมการใชภาษาของเจาของภาษาที่นักเรียนควรทราบ
                             1.5   ศึกษาบทอานตาง ๆ    จากแบบเรียน    วารสาร    หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  
หนังสือพิมพ   หรือขอความจากอินเตอรเนต  ทีเหมาะสมกับระดับชั้น

          1.6 ศึกษาแนวทางและขั้นตอนในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์   (Student Teams  - Achievement  Division - 
STAD)   กับ เทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน  (Teams- Games - Tournament , TGT)   STAD 
และเทคนิค TGT โดยหนวยการเรียนรูที่ 1 - 2 ใชเทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน     ( Teams- 
Games - Tournament , TGT  ) หนวยการเรียนรูที่ 3- 4   ใช เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์     ( Student 
Teams  - Achievement  Division - STAD )    ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้

          ขั้นที่ 1  การนําเสนอบทเรียน   (Class  Presentation)     นําเสนอความคิด
รวบยอดโดยการสนทนาซักถาม  การบรรยาย  หรืออภิปรายโดยใชส่ือวัสดุอุปกรณตางๆ   เพื่อ
เสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน

             ขั้นที่ 2  การเรียนเปนกลุมยอย (Team)  จัดนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ
ประมาณ 4 – 5 คน  ซ่ึงประกอบดวยผูเรียนที่มีระดับความสามารถสูง ปาน  กลาง และต่ําคละกัน
เพื่อฝกทักษะการทํางานเปนทีมตามหนาที่ที่ตนรับผิดชอบตามกติกาของการเรียนรูแบบรวมมือซ่ึง
สมาชิกทุกคนตองชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู   และสมาชิกทุกคนจะตองพยายามทําใหดีที่
สุดเพื่อความสําเร็จรวมกันของทีม

                    ขั้นที่ 3    การทดสอบยอย  เปนรายบุคคลเพื่อความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
มาแลว
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            ขั้นที่ 4  การยอมรับความสําเร็จของทีม(Team  Recognition) เมื่อทดสอบ
เสร็จจะนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเพื่อคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของทีม ทีมใดที่ทํา
คะแนนหรือคาเฉลี่ยสูงที่สุดจะไดรับการยอมรับใหเปนทีมชนะเลิศซ่ึงควรประกาศผลในที่
สาธารณะและบันทึกผลไวดวย

          1.7   สังเคราะหขอมูลตาง ๆในขอ  1.1.1  - 1.1.6   เพื่อคัดเลือกเนื้อหาใหเหมาะ
สมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และกําหนดเปนตารางกําหนดรายการจัดการเรียนการสอน  จํานวน          
10  แผน  24  ช่ัวโมง โดยหนวยการเรียนรูที่ 1 - 3     ใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์        ( Student Teams  
- Achievement  Division - STAD ) หนวยการเรียนรูที่ 4 ใชเทคนิคการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน                
( Teams- Games - Tournament , TGT  )  ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 10    การกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมการจัดแผนการเรียนรู

หนวยที่ หนวย /  Theme ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

จุดประสงค
การเรียนรู

เนื้อเรื่อง / เนื้อหา
ทางสาระการอาน

การเขียน
กิจกรรมการรวมมือกันเรียนรู การประเมินผล ภาระงานที่คาด

หวัง

1 หนวยที่ 1
การถามตอบเพื่อ
ทราบขอมูลของ
บุคคล
   2  แผน

ตีความ เรื่ องที่ อ าน   
และเขียนเกี่ยวกับตน
เองได

-เขียนขอความ
สั้นๆ  จากเรื่องที่
อานเกี่ยวกับตนเอง
ได
-อานและเขียน
แผนภูมิจากเรื่องที่
อาน และสรุปเปน
การเขียนจากแผน
ภูมิ

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
-     Address
-  Month / Year
-  Occupation
- Future  -
- PlaneFamily

member
-Occupation
Family ' s Tree

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD
1 ) ครูทบทวนความรูเดิมอธิบายเนื้อหาใหม
2) ยกตัวอยางอธิบายประกอบจัดกิจ
กรรมการเรียนรู
3) นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
4) ปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน
5 ) รวมกันอภิปราย
6) ทดสอบความรู

-  ตอบคําถาม
-  ตรวจผลงาน
   การเขียน
   เรื่องราว
   เกี่ยวกับ
   ตนเอง

การเขียนเรื่อง
ราว เกี่ยวกับ
ตนเอง

2 หนวยที่  2
งานอดิเรก
    1  แผน

อานเรื่องเกี่ยวกับ
เวลาวางนันทนาการ
ชุมชน  และถายโอน
ขอมูลจากเรื่องที่อาน
ได

อานและเขียน
แผนภูมิจากเรื่องที่
อาน และสรุปเปน
การเขียนเขอมูล
สวนตัวได

อานเรื่องบุคคลเกี่ยว
กับ
- free  time / hobby
- Like / Dislike
- Entertainment

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD
1 ) ครูทบทวนความรูเดิมอธิบายเนื้อหาใหม
2) ยกตัวอยาง     อธิบายประกอบ    จัด
    กิจกรรมการเรียนรู
3) นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
4) ปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน
6) ทดสอบความรู

-   ตอบคําถาม
-   ตรวจผล
งาน
     การเขียน
     เรื่องจาก
การ
     อานแผนภูมิ

เขียนเรื่องเกี่ยว
กับเวลาวางของ
ตน
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ตารางที่ 10 (ตอ)    

หนวยที่ หนวย / Theme ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

จุดประสงค
การเรียนรู

เนื้อเรื่อง / เนื้อหา
ทางสาระการอาน

การเขียน
กิจกรรมการรวมมือกันเรียนรู การประเมินผล ภาระงาน

ที่คาดหวัง

3 หนวยที่  3
การบอกทิศทาง
     3 แผน

นําเสนอขอมูลขาว
สารเพื่อสรางความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลชีวิตประจําวัน
และสิ่งแวดลอม
และการคมนาคมใน
ชุมชนของตนเองได

  อานขอมูล
 ขาวสารเพื่อสราง
ความ  สัมพันธ
ระหวางบุคคล

  ชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอม

  การคมนาคม
  ในชุมชน

อานขอมูล
ขาวสาร
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
ชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอม
การคมนาคม
-   Community
-   Travel
-   Transport
-   Direction

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD
1 ) ครูทบทวนความรูเดิม  อธิบาย เนื้อหา
    ใหม
2) ยกตัวอยางอธิบายประกอบจัดกิจรรม
    การเรียนรู
3) นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
4) ปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน
5 ) รวมกันอภิปราย
6) ทดสอบความรู

ตอบคําถาม
ตรวจผลงาน
การเขียนเรื่อ
เกี่ยวกับเวลาวาง
ของตนเองและ
ชุมชนได

เขียนเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิต
ประจําวัน
สิ่งแวดลอม
การคมนาคม
ในชุมชนของ
ตนเองได
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ตารางที่ 10  (ตอ)    

หนวยที่ หนวย / Theme ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

จุดประสงค
การเรียนรู

นื้อเรื่อง / เนื้อหา
ทางสาระการอาน

การเขียน
กิจกรรมการรวมมือกันเรียนรู การประเมินผล ภาระงาน

ที่คาดหวัง

4 หนวยที่  4
ฤดูกาลและ
ลักษณะภูมิ
ประเทศ

6  แผน

นําเสนอขอมูล
ขาวสารในชีวิต
ประจําวันเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ในฤดูกาล
ตาง ๆ ได

อานขอมูลขาวสาร
ในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
ลักษณะภูมิอากาศ
ในฤดูกาลตาง ๆ
และนําเสนอขอมูล
ได

อานขอมูลขาวสาร
ในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ลักษณะภูมิอากาศใน
ฤดูการตาง ๆ และนํา
เสนอขอมูล
-   season
-   weather
-   temperature

เทคนิคแบบทีมการแขงขัน  TGT
1 ) ครูทบทวนความรูเดิมอธิบายเนื้อหา
     ใหม
2) ยกตัวอยางอธิบายประกอบจัดกิจรรม
    การเรียนรู
3) นักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
4) ปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน
5 ) รวมกันอภิปราย
6) แขงขันระหวางกลุม

-   ตอบคําถาม
-   ตรวจผลงาน
การเขียนเรื่อง
เกี่ยวกับ    การ
เดินทางของ
ตนเองและ
ภายในชุมชน
ของตนเองได

เขียนเรื่อง
เกี่ยวกับ   การ
เดินทางของ
ตนเองและ
ภายในชุมชน
ของตนเอง
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          1.8  เขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียน
รูดวยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student Teams  - Achievement  Division - STAD)   กับ เทคนิค
การเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (Teams- Games - Tournament , TGT) เทคนิค STAD และเทคนิค
TGT  4  หนวย  จํานวน  10  แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ  2  ช่ัวโมง   โดยดําเนินการสอน
สัปดาหละ  2  แผน  รวม 24  ช่ัวโมง

          1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู    เสนอใหผูเชี่ยวชาญ
ด านการสอนภาษาและวิ ธี สอนแบบร วมมื อกั น เ รี ยน รู พิ จ า รณาตรวจสอบคุณภาพ   
ขอคําแนะนํา  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)
โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนดังนี้

1  หมายถึง  แผนการสอนมีความสอดคลองกับมาตรฐาน สาระการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  กิจกรรมการเรียนรู   ส่ือ/แหลงการเรียนรู   และการวัดผลประเมินผล

0  หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการสอนมีความสอดคลองกับมาตรฐานสาระ
การเรียนรู   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  กิจกรรมการเรียนรู   ส่ือ/แหลงการเรียนรู   และการวัดผล
ประเมินผล

                -1  หมายถึง   แผนการสอนไมสอดคลองกับมาตรฐาน   สาระการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  กิจกรรมการเรียนรู   ส่ือ/แหลงการเรียนรู   และการวัดผลประเมินผล
                                           คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของแผนการเรียนรูทีส่อนเทคนิค
STAD และ TGT  จากผูเชี่ยวชาญทั้ง3 ทาน เทากับ 0.96   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก  ฉ  หนา 363
ตารางที่ 18)    โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมีความเห็นวาแผนการเรียนรูที่สอนดวยเทคนิค STAD และ
TGT    มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม

          1.10    นําแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนขึ้นตามขั้นตอนการดําเนินการสอน และ
ตารางกําหนดเนื้อหาแผนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ  2  ทาน     และ
ชาวตางประเทศ  1  ทาน เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรอง

          1.11 นําผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาหาคา  IOC   ถาคาดัชนี
IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ  0.5  แผนการจัดการเรียนรูที่เขียนขึ้นสามารถนําไปทดลองใช
สอนได  ถาคาดัชนี  IC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.5 แผนการจัดการเรียนรูนั้นตองนําไปปรับปรุงแกไข
ใหมใหดีขึ้น
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          1.12 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแลว โดยใชเครื่องมือตรวจ
สอบความสอดคลองไปทดลองใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6โรงเรียนวัดชองลม ซ่ึงเปน
โรงเรียนในสังกัดเดียวกัน และมีสภาพการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนคุณลักษณะของผูเรียน
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง   จํานวน 30  คน    เพื่อหาขอบกพรอง  ความเหมาะสมกับเวลา   และวิธี
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง   กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

2.  การสรางแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ       ผูวิจัย
ดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้

 2.1   กําหนดจุดประสงคในการสรางขอสอบ   ศึกษาจุดประสงค เนื้อหาสาระ
กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูตามตารางกําหนดเนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอนตาม
หนวยที่ 1 -  4

      2.2   กําหนดจุดประสงคในการสอบ  เนื้อหา ทักษะ
2.3 กําหนดตารางเนื้อหาขอสอบ  การใหคะแนน ดังนี้

ตารางที่ 11    การกําหนดเนื้อหาขอสอบ  การใหคะแนน

ตอนที่ จุดประสงคในการสอบ เนื้อหา / ทักษะ เทคนิค
การสอบ น้ําหนัก จํานวน

ขอสอบ
เทคนิค
การตรวจ

1
การ
อาน

อ าน เรื่ อง เกี่ ยวกับบุคคล   
สถานที่  ความสัมพันธของ
บุคคลในครอบครัว  สภาวะ
อากาศ สิ่งแวดลอม  ทิศทาง
สถานที่สําคัญในทองถิ่น   
ขั้นตอนการทําอาหาร  และ
ตีความตอบคําถามเกี่ยวกับ
ศัพทและเรื่องราวที่อานโดย
บอกใจความลําดับขั้นตอน  
เหตุผล  รายละเอียดตาง ๆ

1 .  คําศั พทที่ เ กี่ ย วข อ งกับ
บุคคล  สถานที่  ความ
สั มพั นธ ข อ งบุ ค คล ใน
ครอบครัว  สภาวะอากาศ
สิ่งแวดลอม  ทิศทาง
สถานที่สําคัญในทองถิ่น

2. ทักษะการอาน
- ใจความสําคัญ
- รายละเอียด  เวลา  สถานที่

ทิศทาง  จํานวน

เลือกตอบ

เลือกตอบ

30%

20%

10

10

0-1

0-1
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ตารางที่ 11  ( ตอ )

ตอนที่ จุดประสงคในการสอบ เนื้อหา / ทักษะ
เทคนิค
การสอบ

น้ําหนัก จํานวน
ขอสอบ

เทคนิคการ
ตรวจ

2
การ
เขียน

อานเรื่องภาพ / แผนภูมิ
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่
ความสัมพันธของบุคคลใน
ครอบครัว  สภาวะอากาศ
สิ่งแวดลอม ทิศทาง สถานที่
สําคัญในทองถิ่น        เติม
ขอความ เขียนอธิบายได
ตอบคําถามโดยการเขียนได

1. เ ร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคล   
สถานที่  ความสัมพันธ
ของบุคคลในครอบครัว   
สภาวะอากาศ  สิ่งแวดลอม
ทิศทาง  สถานที่สําคัญใน
ทองถิ่น

2. ประโยคลักษณะตางๆ การ
ยอหนา ศัพทที่เกี่ยวของ

-   เขียน
บรรยาย 2-5
ประโยค
-   เรียง
ประโยคเ-
เขียนเรื่อง
ตามเรื่อง
ที่เรียน

25%

25%

      5      0-1
     0-2
- ถูกหลัก
ไวยากรณ
/เนื้อหา
=  2  
- ถูกเนื้อหา
/     ผิด
ไวยากรณ
=  1
-  ผิด
ไวยากรณ
ผิดเนื้อหา
=  0

2.4  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specification)
       2.4.1     เขียนขอสอบตามตารางที่กําหนดในตารางการวางแผนการสอน

โดยกําหนดใหเปนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน จํานวน   30 ขอ  และการเขียน  2  เร่ือง
                   2.4.2    นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอาน   และการเขียนเสนอตอคณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบ
ทดสอบ  จากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแกไข

                    2.4.3 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ 3 ทาน( ภาคผนวก ข ) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอทดสอบ
ตามสิ่งที่สอน โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ระหวางขอทดสอบกับตารางกําหนดเนื้อหาการทดสอบ  และตารางกําหนดการการจัดการเรียนรู

          1 หมายถึง     ขอทดสอบมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
          0  หมายถึง    ไมแนใจวาขอทดสอบมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่

     คาดหวัง
         -1 หมายถึง     ขอทดสอบไมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

จากนั้นจึงเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5   ขึ้นไป  หากนอย
กวา 0.5 ตองนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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                2.4.4  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนภาษาอังกฤษตอนที่ 1
ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดชองลม จํานวน  35  คน
เพื่อคัดเลือกขอสอบ    ที่มีคาระดับความยากตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้น
ไป โดยนําขอสอบที่ไมอยูในเกณฑที่กําหนดไวไปปรับปรุงแกไขใหม   ซ่ึงไดขอสอบที่มีคาระดับ
ความยากตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน  20  ขอ

                ตอนที่  2    ตรวจขอสอบเขียนตามเกณฑกําหนดการสอบ  โดยใหผูตรวจ
สอบซึ่งเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ   2  คน  โดยนําคะแนนที่ไดจากการตรวจสอบทั้ง  2 คน      มา
หาคาความเชื่อมั่นระหวางผูตรวจ  และเมื่อมีคาความเชื่อถือไดตามที่กําหนด  นําไปใชดังตอไปนี้

1. นําขอสอบตอนที่ 2 ใหผูเรียนทดลองทํา 1 - 2  คน เพื่อดูความเหมาะ
สมของภาษาและเวลาที่ใช

  2.    แกไขใหเหมาะสมมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 3. นําขอสอบที่แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดชองลม จํานวน  35  คน

         4.   ตรวจใหคะแนน  โดยใหผูตรวจสอบ  ซ่ึงเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ
2  คน  โดยนําคะแนนที่ไดจากการตรวจสอบทั้ง  2 คน  มาหาคาความเชื่อมั่นระหวางผูตรวจ

2.4.5   นําขอทดสอบทั้งหมดไปทดลองใชคร้ังที่  2         เพื่อนําผลที่ไดมา
คํานวณคาระดับความยาก (P) คาอํานาจจําแนก ( R )  และคาสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยงของแบบ
ทดสอบ  โดยใชสูตร  KR20 (Kuder   Richardson  20  Reliability) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.80
ภาคผนวก  ข หนา   207 )

 3.    สรางแบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู   (วัชรา  เลาเรียนดี : 2547 )
4.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยเทคนิค  

STAD รวมกับเทคนิค  TGT   ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับขั้นตอน  ดังตอไปนี้
  4.1     ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม

          4.2    สรางแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่เขารวมการพัฒนาความสามารถ
ในดานการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    โดยแบงออกเปน
3  ดาน  จํานวน   10  ขอ  ดังนี้

ดานที่   1     เนื้อหา
ดานที่   2     กิจกรรมการเรียนการสอน
ดานที่   3     บรรยากาศ

          4.3   กําหนดคาระดับขอคําถาม  โดยใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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เห็นดวยมาก ใหคาระดับคะแนนเทากับ 3
เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับคะแนนเทากับ 2
เห็นดวยนอย       ใหคาระดับคะแนนเทากับ 1

4.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็น    เสนอใหคณะกรรมการวิทยานิพนธ
ตรวจสอบเพื่อแกไขในสวนที่บกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ไดรับการเสนอแนะ

   4.5  นําแบบสอบถามเสนอใหผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับที่ตรวจแผนการสอน
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของภาษา

   4.6  นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง   ประชากร     พรอมกับ
แผนการสอน    โดยที่แผนการสอนจะมีการทดสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรูในขั้นตอนสุดทาย      
ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการวัดผลใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลทุกแผน    โดยประเมินทั้งทักษะ
การอาน  และทักษะการเขียน   แบบทดสอบแตละจะประกอบดวยขอทดสอบที่เปนปรนัย     และ
ขอทดสอบอัตนัย       นักเรียนทําแบบทดสอบแลวนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกัน
แลวหาคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม    นําคะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อคิดคะแนน
พัฒนาและนําคะแนนพัฒนาไปประเมินระดับการพัฒนาของการสอบแตละครั้งวากลุมใดเปน กลุม
ยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก  และกลุมเกง  โดยคะแนนสอบทายแผนมีคะแนนเต็มดังนี้    แผนที่ 1
คะแนนเต็ม  25  คะแนน  แผนที่ 2 – 10  คะแนนเต็ม  20   และทุกแผนจะปรับคะแนนเต็มเปน 100
คะแนน  เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานในการหาคะแนนพัฒนา

              นอกจากนี้ในการจัดทําแผนการสอน   ผูวิจัยไดจัดทําแบบสังเกตพฤติกรรมกลุม  ซ่ึงใช
เปนเครื่องมือวัดผลอีกอยางหนึ่งของแผนการสอนแตละแผนดวย   ซ่ึงแบบสังเกตพฤติกรรมกลุมผู
วิจัยไดสังเคราะหมาจากแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของวัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 37)

ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู   3  ดาน  คือ 1) ดานเนื้อหา   2) ดานกิจกรรม  3 ) ดานบรรยากาศ  โดยใหคะแนนแตละความ
คิดเห็น 3 ระดับ   คือปฏิบัติมาก ไดระดับ 3  ปฏิบัติปานกลางไดระดับ 2  ปฏิบัตินอยไดระดับ 1
แลวนําผลการประเมินมาหาคาเฉลี่ย ( X )     และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ทั้ง 10  แผน
พรอมทั้งหาคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแตละดาน ในทุกแผน

4.7    นําผลการทดลองใชแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ Coeffecient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคา
แอลฟาเทากับ 0.93

5. การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู   ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
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 5.1    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
จาก ทิศนา  แขมมณี (2545)

5.2 สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยมีพฤติกรรมของ
นักเรียนที่แสดงออกขณะที่นักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม       ประกอบไปดวยพฤติกรรมที่สําคัญ
4  ดาน  คือ    1. พฤติกรรมดานการสรางความคุนเคย   ไววางใจ   ยอมรับซึ่งกันและกัน   2. ดานการ
ส่ือสาร      ส่ือความหมาย  3. ดานการชวยเหลือสนับสนุน  ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  และ  4.
พฤติกรรมดานการขจัดขอขัดแยง    รวมจํานวน  18  ขอ

   5.3     กําหนดคาระดับขอคําถาม  โดยใชเกณฑการประเมินคาของ ลิเคอรท
(Likert Rating Scale)  โดยแปลความหมายของคะแนนดังนี้

 ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นตลอดเวลา       ใหคาระดับคะแนนเทากับ  5
 ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น   3  คร้ัง                   ใหคาระดับคะแนนเทากับ  4
 ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น   2  คร้ัง                   ใหคาระดับคะแนนเทากับ  3
 ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น   1  คร้ัง                   ใหคาระดับคะแนนเทากับ  2
 ไมปฏิบัติพฤติกรรมนั้น      ใหคาระดับคะแนนเทากับ  1

5.4  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม       เสนอใหคณะกรรมการ
วิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อแกไขในสวนที่บกพรอง      แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ไดรับการ
เสนอแนะ

 5.5  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม เสนอใหผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับที่
ตรวจแผนการสอนตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของภาษา

5.6  นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางประชากร    พรอมกับ
แผนการสอน

   5.7   นําผลการทดลองใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม มาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝
Coeffecient) ของ ครอนบาค   ( Cronbach  )   แลวนําผลการประเมินมาหาคาเฉลี่ย ( X )     และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ทั้ง 10  แผน    พรอมทั้งหาคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของแตละพฤติกรรมทั้ง 10 แผน   ไดคาแอลฟาเทากับ 0.84 ( ภาคผนวก ……  หนา  …… )
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยดําเนินเรื่องขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือ และเก็บขอมูลตอบัณฑิตวิทยาลัย

และยื่นหนังสือขออนุญาตตอผูอํานวยการโรงเรียนที่ทดลองใชเครื่องมือและผูอํานวยการโรงเรียน
วัดสาลีเพื่อดําเนินการเก็บขอมูล

2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  โดยเปน
ทดสอบการอานแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน  20  ขอ 20  คะแนน  โดยมี
เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน   ตอบผิด ได 0 คะแนน และแบบทดสอบการเขียน 
แบบอัตนัย  จํานวน  10  ขอ   20  คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน  เปน 0 – 1 – 2  ดังปรากฎใน
ภาคผนวก ข. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํากอนดําเนินการทดลอง (Pretest) โดยกําหนดเวลาสําหรับ    
ทําแบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง

3. ผูวิจัยดําเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยตนเองตามแผนการเรียนรูที่ไดสรางไว  
เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน  อันเนื่องมาจากตัวครู  เชนประสบการณในการสอน
เทคนิควิธีสอน  ฯลฯ  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค  STAD จํานวน  6  แผน  12  ช่ัวโมง    ไดแกหนวยที่ 1 – 3 และ  เทคนิค  TGT  จํานวน  4
แผน   12  ช่ัวโมง ไดแก  หนวยที่ 4 โดยดําเนินการสอนเปนเวลา 6  สัปดาห  สัปดาหละ 4  ช่ัวโมง   
รวมทั้งส้ิน   24  ช่ัวโมง

4. ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอาน และการเขยีนภาษาอังกฤษใหกลุมตัวอยาง
ทําหลังดําเนินการทดลอง (Posttest)  ดวยแบบทดสอบชุดเดิม

5. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  โดยการสังเกตนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูดวยแบบสังเกตและสังเกตโดยครูผูสอน

6. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง  ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค  STAD  รวมกับ  เทคนิค  TGT

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ประกอบดวย

1. การตรวจสอบสมมติฐาน
1.1   วิเคราะหจาก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนในดาน

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเที่เพิ่มขึ้นของนักเรียน กอนและหลังการเรียนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค  TGT   โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1.2  หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จากแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อใหเห็นภาพรวมของ
นักเรียนแลวนําเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบความเรียง  โดยนําไปแปลความหมายคาระดับ
ปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best 1981 : 184 )  ดังนี้

4.50 -   5.00     หมายความวา   ปฏิบัติมากสุด
3.50 -    4.50     หมายความวา   ปฏิบัติมาก
2.50 -    3.50     หมายความวา   ปฏิบัติปานกลาง
1.50 -    2.50     หมายความวา   ปฏิบัตินอย
1.00 -    1.50     หมายความวา   ปฏิบัตินอยท่ีสุด

1.3  ความคิดเห็นของผูเรียนวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับ  โดยพัฒนาจากแนวคิดของเบสท   (Best )
โดยมีคาเฉลี่ยเชิงนิมาน  ดังนี้

2.50 -     3.00      หมายความวา   เห็นดวยมาก
1.50 -     2.49      หมายความวา   เห็นดวยปานกลาง
1.00 -     1.49      หมายความวา   เห็นดวยนอย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4

การวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

2. ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการใชการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดานการ
อานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนการสอนวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาทดลอง  ตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group, Pretest  

Posttest design  ขอมูลที่ไดสามารถแสดงคาสถิติ  โดยจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี้
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่  6  โรงเรียนวัดสาลี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู  กอนและหลังการทดลอง

ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  6 ของนักเรียนกลุมทดลอง ซ่ึงทําการทดสอบดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   โดยทําการทดสอบกอนและหลังเรียน  ( Pretest – Posttest)  
แลวนําคะแนนมาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบ  โดยใชสถิติ t แบบ  Dependent  Sample  ซ่ึงผลการ
วิเคราะหปรากฏผลในตารางที่  12   ดังนี้
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ตารางที่  12  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
                     ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  กอนและหลังการทดลอง

เต็ม
คะแนน
เฉล่ียกอน
เรียน

คะแนน
เฉล่ียหลัง
เรียน

ผลตาง
(D)

ผลตาง
กําลังสอง

 (D2)
การอาน 25 20 12.4 15.72 3.32 11.02
การเขียน 25 20 9.04 13.56 4.52 20.43
รวม 25 40 21.44 29.28 7.84 61.47 26.732* 1.711

จํานวน
นักเรียน

แบบทดสอบ

คะแนน

t t-table

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่  12  พบวา  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  กอนและหลัง
การทดลอง  มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  21.44  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   29.28  คะแนน  คา  
D  =  7.87  คา  D2  =  61.47  เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  โดย
การทดสอบคา   t – test  แบบ  Dependent  พบวา  คา  t  =  26.732  ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

ซ่ึงกลาวไดวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  กอนและหลังการทดลอง  
แตกตางกัน  โดยมี  คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest)  สูงกวากอนเรียน (Pretest)  อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว

เมื่อพิจารณารายทักษะ  พบวา ทักษะการอานคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)
และหลังเรียน (Posttest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู  มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  12.4  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  15.72 
คะแนน คา D =  3.32
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ทักษะการเขียนคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)    และหลังเรียน (Posttest)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  มี
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  9.04  คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   13.56  คะแนน คา  D =  4.52

    ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการอานการเขียนภาษาอังกฤษดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   ในขั้นตอนสุดทายของการเรียนการสอนคือการทดสอบทายแผน
เปนรายบุคคลแลวนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมทั้ง   10 แผน
คะแนนเฉลี่ยของกลุมแตละครั้งมาเทียบกับคะแนนฐาน            คะแนนฐานครั้งแรกของแตละกลุม
นํามาจากคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกกลุมจากการสอบปลายภาคเรียนที่ 1       ปการศึกษา 2547     และ
คร้ังตอๆไปใชคะแนนเฉลี่ยของการสอบแผนกอนหนานั้นเปนฐาน  เชน    ใชคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบแผนที่ 1  เปนคะแนนฐานของคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งที่ 2    และขั้นตอนสุดทายของ
การจัดการเรียนการสอนคือ       ใหรางวัลกลุมที่มีคะแนนพัฒนาตามเกณฑการคํานวณคะแนน
ความกาวหนาซ่ึงแบงเปน  2  กลุม   กลุมเกง  ไดคะแนนพัฒนาของเฉลี่ยของกลุมอยูระหวาง 0 – 15
คะแนน     กลุมเกงมาก       ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมอยูระหวาง 16 – 25 คะแนน   ซ่ึงคะแนน
พัฒนาของนักเรียนทั้ง 5 กลุมมีรายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่  13    คะแนนสอบหลังเรียนแตละแผนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    ที่สอนโดย
                        เทคนิค    STAD  และ เทคนิค TGT   จํานวน   5   กลุม

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่  5
แผน
ที่

คะแน
นพัฒน

า

สรุป คะแนน
พัฒนา

สรุป คะแนน
พัฒนา

สรุป คะแนน
พัฒนา

สรุป คะแนน
พัฒนา

สรุป

1
10 เกง 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 10 เกง 10 เกง

2 10 เกง 10 เกง 10 เกง 10 เกง 10 เกง
3

20
เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก

4
20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก

5
20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก

6
20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก

7
20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 10 เกง 20

เกง
มาก 10 เกง

8
20

เกง
มาก 10 เกง 10 เกง 20

เกง
มาก 10 เกง

9
10 เกง 10 เกง 10 เกง 20

เกง
มาก 10 เกง

10
20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก 20

เกง
มาก

เฉลี่ย
17

เกง
มาก 17

เกง
มาก 16

เกง
มาก 18

เกง
มาก 16

เกง
มาก

               จากตารางที่ 13  พบวาคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมทั้ง 10  แผน  ระหวาง    16-18
คะแนน    ในระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก    และกลุมที่ไดคะแนนพัฒนาระดับกลุมยอดเยี่ยม
มากที่สุด  คือ กลุมที่ 4   และมีคะแนนพัฒนาโดยเฉลี่ยทั้ง 10  แผน  = 18    อยูในระดับ เกงมาก
กลุมที่ 1 และ  2 มีคะแนนพัฒนาโดยเฉลี่ยทั้ง 10  แผน  = 17    อยูในระดับ เกงมาก  และ กลุมที่ 5 มี
คะแนนพัฒนาโดยเฉลี่ยทั้ง  10  แผน  = 16  อยูในระดับ เกงมาก   สวนรายละเอียดคะแนนสอบทาย
แผนของแตละกลุมทั้ง 10  แผน และคะแนนพัฒนาของแตละกลุมอยูในภาคผนวก  ฉ
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2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ที่ไดรับการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู

ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แลวนํามาคํานวณเพื่อวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม      โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีรายละเอียดดังตารางที่ 14

  ตารางที่  14   พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู

ขอ พฤติกรรม X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับ
คาเฉลี่ย

การสรางความคุนเคย ไววางใจ  ยอมรับซึ่งกันและกัน
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 5.00 0.00 มากที่สุด
2. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 4.84 0.37 มากที่สุด
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง 5.00 0.00 มากที่สุด
4 เคารพ  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.88 0.33 มากที่สุด
5 มีความเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 4.95 0.14 มากที่สุด 1
การสื่อสาร  สื่อความหมาย

6 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุม 5.00 0.00 มากที่สุด
7 อธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง 4.40 0.82 มาก
8 ซักถามขอปญหาภายในกลุม 4.60 0.71 มากที่สุด
9 มีสวนรวมในการอภิปรายกลุม 3.96 1.14 มาก

รวม 4.49 0.67 มาก 4
การชวยเหลือสนับสนุน  ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน

10 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 4.80 0.41 มากที่สุด
11 กลาวสนับสนุนความคิดของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย 4.72 0.46 มากที่สุด
12 ชวยเหลือเพื่อนในการชวยกันทํางาน 3.88 1.09 มาก
13 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกไดแสดงออก 5.00 0.00 มากที่สุด
14 แบงปนอุปกรณดวยความเต็มใจในการทํางานกลุม 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 4.68 0.39 มากที่สุด 3
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ตารางที่  14 ( ตอ )

ขอ
พฤติกรรม X   S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ

ลําดั
บคา
เฉลี่ย

การขจัดขอขัดแยง
15 ใชเหตุผลในการแกปญหา 5.00 0.00 มากที่สุด
16 ใชมติสวนใหญของกลุม 5.00 0.00 มากที่สุด
17 ใชความประนีประนอมในการแกปญหา 5.00 0.00 มากที่สุด
18 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิด

เห็นของสมาชิกในกลุม 4.76 0.44 มากที่สุด
รวม 4.94 0.11 มากที่สุด 2

รวมทั้งสิ้น 4.77 0.33 มากที่สุด

จากตารางที่   14   แสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6   ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในภาพรวมทั้ง    4  ดาน  ไดแก  ดานการสราง
ความคุนเคยและยอมรับซึ่งกันและกัน   ดานการสื่อสารสื่อความหมาย   ดานการชวยเหลือใหกําลัง
ใจซึ่งกันและกัน  และดานการขจัดขอขัดแยง   มีคาเฉลี่ยรวมของการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
( x  = 4.77   ,  S.D.  =  0.33 )

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน     พบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนดานการสราง
ความคุนเคยและยอมรับซึ่งกันและกัน    มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.95,  S.D.
=  0. 41 )  เปนลําดับที่หนึ่ง  รองลงมา  คือ  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนดานการขจัดขอ
ขัดแยง   มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด   ( x  =  4.94 , S.D. = 0.11)   พฤติกรรม
ดานการชวยเหลือใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ( x = 4.68  ,
S.D. = 0.39 )  และดานการสื่อสารสื่อความหมาย  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x  =   4.49,
S.D. = 0.67 )   เปนลําดับสุดทาย

เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน   ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
ดานการสรางความคุนเคย  ไววางใจ  ยอมรับซึ่งกันและกัน พบวา  ขอที่ 1 การยอมรับ

การตัดสินใจในมติกลุม    ขอที่ 3    การพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง และขอที่ 5  มีความ
เปนกันเองกับสมาชิกในกลุม   มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 5.00, S.D. =  0.00.)
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รองลงมา   คือ    ขอที่ 4 การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
( x  = 4.88,    S.D. = 0.33)   และขอที่ 2  การปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม   มีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ( x  =  3.49, S.D. = 3.52)  เปนลําดับสุดทาย

ดานการขจัดขอขัดแยง  พบวา  ขอที่ 15  การใชเหตุผลในการแกปญหา  ขอที่ 16  การ
ใชมติสวนใหญของกลุม  ขอที่ 17 การใชความประณีประนอมในการแกปญหา  มีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด   ( x  = 5.00, S.D. = 0.00 )  และ ขอที่  18    การกระตุนใหเพื่อนแสดง
ความคิดเห็น   และการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด  ( x  = 4. 94, S.D. =  0.44)   เปนลําดับสุดทาย   

ดานการสื่อสาร ส่ือความหมาย  พบวา  ขอที่ 6 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ในกลุม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ( x  =  5.00 , S.D. =  0.00 ) เปนลําดับที่ หนึ่ง  รอง
ลงมาคือ ขอที่  8   การซักถามขอปญหาภายในกลุม  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด   ( x  = 4.60 , S.D. =  0.71 )  ขอที่  7 การอธิบายใหสามชิกในกลุมฟง มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก  ( x  =  4.40 , S.D. =  0.82 )  และขอที่ 9  การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุมมีคา
เฉล่ียการปฏิบัติอยูในระดับมาก   ( x  =  3. 96 , S.D. =  1.14)  เปนลําดับสุดทาย

ดานการชวยเหลือ  สนับสนุน  ยกยอง   ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน    พบวา    ขอที่ 13
การเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงออก   ขอที่ 14   การแบงปนอุปกรณดวยความเต็มใจใน
การทํางานกลุม  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด   ( x  = 5.00, S.D. =  0.00 )  เปนลําดับที่
หนึ่ง      รองลงมาคือ  ขอที่ 10 การพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม   มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด  ( x  = 4.80 , S.D. =  0.41 )      ขอที่ 11   การกลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น
ที่เราเห็นดวย    มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.72 , S.D. = 0.46)    และขอที่ 12
การชวยเหลือเพื่อนในการทํางาน   มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ( x  = 3.88 , S.D. =  1.09 )
เปนลําดับสุดทาย

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6  ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูหลังการทดลอง

 ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู  ซ่ึงไดมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดย
ไดทําการสอบถามหลังการทดลอง (Posttest)  แลวนําคะแนนมาคํานวณเพื่อวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   มีรายละเอียดดังตารางที่ 15
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ตารางที่  15   ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอวิธีการสอน
                       แบบรวมมือกันเรียนรู

ความคิดเห็น
( x ) (S.D.)

ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ
คาเฉลี่ย

1.  ดานเนื้อหา 2.67 1.38 เห็นดวยมาก 3
2.  ดานกิจกรรม 2.87 0.21 เห็นดวยมาก 2
3.  ดานบรรยากาศ 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1

 รวมเฉลี่ย 2.85 0.53 เห็นดวยมาก

จากตารางที่   15   แสดงใหเห็นวา  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มี
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   โดยภาพรวมทั้ง  3  ดาน  คือ ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม และดาน
บรรยากาศ   มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก   ( x  = 2.85 , S.D. =  0.53 )
จากการพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวามีคานอยกวา 1.00 แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา    ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่มี
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    ดานบรรยากาศ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( x  = 3.00 , S.D. = 0.00 )  เปนลําดับที่ 1     รองลงมาไดแก  ดานกิจกรรม     มีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก   ( x  =  2.87 , S.D. = 0. 21) และดานเนื้อหา  มีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x  = 2.67 , S.D. =  1.38 ) เปนลําดับสุดทาย  จากการ
พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา  1.00
แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 16   ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอวิธีการสอน
                   แบบรวมมือกันเรียนรู  ดานเนื้อหา

รายการ  X S.D ระดับ
ความคิดเห็น ลําดับที่

ดานเนื้อหา
1.   เนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของขาพเจา
2.   เนื้อหาของบทเรียนสรางความสนใจใหขาพเจา
3..    เนื้อหาของบทเรียนมีประโยชนตอขาพเจา

2.48

2.72
2.80

0.51

0.46
    0.41

เห็นดวยมาก

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

3

2
1

รวม 2.67 1.38 เห็นดวยมาก 3

จากตารางที่ 16  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ดานเนื้อหา  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนในดานเนื้อหา
โดยภาพรวมทุกขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก   ( x  = 2.67 , S.D. =  1.38 )   ตามลําดับดังนี้
เนื้อหาของบทเรียนมีประโยชนตอขาพเจา    ( x   = 2.80 , S.D. =  0.41 ) เนื้อหาของบทเรียนสราง
ความสนใจใหขาพเจา  ( x  = 2.72, S.D. =  0.46)   เนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของขาพเจา    ( x  =  2.48 , S.D. =  0. 51 )
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ตารางที่ 17   ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอวิธีการสอน
                   แบบรวมมือกันเรียนรู  ดานกิจกรรม

รายการ  X S.D ระดับ
ความคิดเห็น ลําดับที่

ดานกิจกรรม
4.    กิจกรรมการรวมกันเรียนรูกับกับเพื่อนทําให

ขาพเจามีความสนใจตอเนื้อหามากขึ้น
5.    ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแตละครั้งมี

ความเหมาะสม
6.    การแขงขันในการปฏิบัติกิจกรรมชวยกระตุน

ใหขาพเจาตั้งใจในการเรียนรูมากขึ้น
7.   การทดสอบยอยกระตุนใหขาพเจาตั้งใจในการ

เรียนรูมากขึ้น

2.88

2.60

3.00

    3.00

0.33

0.50

0.00

     0.00

เห็นดวยมาก

เห็นดวยมาก

เห็นดวยมาก

เห็นดวยมาก

2

3

1

1

รวม 2.87 0.21 เห็นดวยมาก 2

จากตารางที่ 17  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ดานกิจกรรม   พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนในดานกิจ
กรรมโดยภาพรวมทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก   ( x  = 2.87 , S.D. =  0.21  )   ตามลําดับ
ดังนี้   การแขงขันในการปฏิบัติกิจกรรมชวยกระตุนใหขาพเจาตั้งใจในการเรียนรูมากขึ้น  และการ
ทดสอบยอยกระตุนใหขาพเจาตั้งใจในการเรียนรูมากขึ้น     ( x   = 3.00 , S.D. =  0.00 ) รองลงมาคือ
กิจกรรมการรวมกันเรียนรูกับเพื่อนทําใหขาพเจามีความสนใจตอเนื้อหามากขึ้น  ( x   = 3.00 , S.D.
=  0.00 ) และระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแตละครั้งมีความเหมาะสม  ( x  = 2.60 , S.D.= 0. 50 )
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ตารางที่ 18   ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอวิธีการสอน
                   แบบรวมมือกันเรียนรู  ดานบรรยากาศ

รายการ  X S.D ระดับ
ความคิดเห็น ลําดับที่

ดานบรรยากาศ
8. การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรูกับกับ

เพื่อนทําใหขาพเจามีความสนุกในการเรียนรู
มากขึ้น

9. การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรู กับกับ
เพื่อนกอใหเกิดความรับผิดชอบตอกลุมและ
ตนเองมากขึ้น

10.    การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรูกันกับ
เพื่อนทําใหขาพเจามีความสบายใจและมีความ
รูสึกที่ดีในการทํางานกลุม

3.00

3.00

    3.00

0.00

0.00

     0.00

เห็นดวยมาก

เห็นดวยมาก

เห็นดวยมาก

1

1

1

รวม 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1

จากตารางที่ 16  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ดานบรรยากาศ โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก ดังนี้  การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรูกันกับเพื่อนทําใหขาพเจามี
ความสนุกในการเรียนรูมากขึ้น  ( x  = 3.00  , S.D. =  0.00 )     การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรู
กันกับเพื่อนกอใหเกิดความรับผิดชอบตอกลุมและตนเองมากขึ้น    ( x  = 3.00  , S.D. =  0.00 )
และ การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรูกันกับเพื่อนทําใหขาพเจามีความสบายใจและมีความรูสึก
ที่ดีในการทํางานกลุม ( x  = 3.00  , S.D. =  0.00 )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

    การวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ          สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ่การอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังการใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6    หลังการใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   3)    เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานการอานและการเขียน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   ประชากรที่ใชใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548    จํานวน
7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดชองลม โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว โรงเรียนวัดเสาธงทอง โรงเรียนวัดบึงคาและโรงเรียนวัดสาลี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   โรงเรียนวัดสาลี     สังกัด
สํานักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1   จํานวน  25 คน     จํานวน 1  หองเรียน
                    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลความสามารถทาดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบทดสอบอัตนัย
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู  การวิเคราะหขอมูล  ใชคาเฉลี่ย   ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test  แบบ
Dependent   สรุปผลการวิจัยดังนี้

สรุปผลการวิจัย

     ผลการวิจัยพบวาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้คือ

1. ผลสัมฤทธ์ิดานการอานการเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค   TGT    และ      STAD     พบวา   นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการอานและการเขียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยการเขียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองสูงกวาการอาน
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2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค TGT และ STAD  พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.77 , S.D. = 0.33)      เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการสรางความ
คุนเคยและยอมรับซึ่งกันและกัน     มีการปฏิบัติมากที่สุด    ( X =4.95 , S.D. = 0.14)        อันดับที่ 2
คือ ดานการขจัดขอขัดแยง( X =4.95 , S.D. = 0.14)  อันดับที่ 3  คือดานการชวยเหลือใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน  ( X =4.68 , S.D. = 0.39)     และอันดับสุดทาย    คือ ดานการสื่อสารสื่อความหมาย
( X =4.49 , S.D. = 0.67)

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6      ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT  และ STAD       โดยภาพรวมพบวานักเรียนมี
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมาก 
( X =2.85 , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานบรรยากาศการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด   ( X =3.00 , S.D. = 0 .00 ) อันดับที่ 2 คือ ดานกิจกรรม ( X =2.87 , S.D. = 0.21)
และดานเนื้อหา ( X =2.67 , S.D. = 1.38 )  เปนอันดับสุดทาย    สรุปไดวานักเรียนมีความตองการ
ใหจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค TGT  และSTAD

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบวา  ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ     0.05   โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัตถุประสงค
หลักของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูคือการใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมให
บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  เนนการรวมกันปฏิบัติงานชวยเหลือซ่ึงกันและกันและพัฒนาทักษะ
ทางสังคม  (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 :102)  โดยสมาชิกในกลุมจะประกอบดวย       นักเรียนที่มีความ
สามารถทางการเรียนรูตางกันคือ   เกง  ปานกลาง  ออน    สมาชิกในกลุมมีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน  ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียนรู   ใหการสนับสนุนและยินดีในความสําเร็จรวม
กัน  จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ(2546 : 13-14 )
กลาววา พฤติกรรมดังกลาวเปนการพึ่งพากันทางบวกซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ
นอกจากนี้ การที่นักเรียนไดมีการพึ่งพากันทางบวกประกอบกับครูผูสอนเปดโอกาสในนักเรียนได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

มีการชวยเหลือกัน ใหกําลังใจกันในการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู  มีการ
สงเสริมในความสําเร็จของกันและกันชมเชยซึ่งกันและกันเมื่อสมาชิกกลุมประสบความสําเร็จ  ทํา
ใหนักเรียนไดมีปฏิกิริยาเกื้อหนุนกันมากยิ่งขึ้น    นอกจากนี้ยังพบวา  นักเรียนไดมีการถายทอด
ความรูและความเขาใจในสาระเนื้อหาที่ครูมอบหมายใหในแตละบทเรียนแกสมาชิกดวยภาษาพูด
ในระดับเดียวกันของวัยเดียวกันไดเขาใจกันมากกวาการฟงคําอธิบายจากครู  ที่อาจใชภาษาที่เปนผู
ใหญหรือเปนภาษาทางการทําใหยากแกการทําความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนอยางรวดเร็วของนัก
เรียนกลุมปานกลางหรือนักเรียนกลุมออนไดในชวงเวลานั้น  ซ่ึงสอดคลองกับ จอยซและ เวล
(Joyce  &  Weil  1986, อางถึงใน   วัชรา  เลาเรียนดี , 2545:165 )   กลาววา การสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนําซ่ึงกันและกันเนื่องจาก
ผูเรียนอยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสารสื่อความหมายแกกันและกันไดงายและทําใหเขาใจงายกวาที่
ครูสอน    สอดคลองกับผลการวิจัยของทรงสถิตย  กิตติคุณวัจจนะ ( 2522:38, อางถึงใน วาสนา
สวนสีดา  2548: 129  ) ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนจากเพื่อนในวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนจากเพื่อนในวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียน
ตามปกติ     และจากการทดลองครั้งนี้ยังพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยเทคนิค  TGT   รวมกับ    STAD
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองสอดคลองกับแนวคิดของ   สุรศักดิ์  หลาบมาลา      (2531 :
8)   ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์
Student  Teams –Achievement  Division)      และเทคนิคการสอนแบบทีมการแขงขัน     (Teams –
Games – Tournament)    เปนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันที่จะชวยแกปญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  และเปนการสงเสริมผูเรียนใหมีการพัฒนาการอานใหดียิ่งขึ้น  เนื่องจากการจัดกิจ
กรรมการเรียนการเรียนรูแบบรวมมือ   โดยเทคนิค  STAD   และเทคนิค  TGT      เปนการลดการ
แขงขันการทํางานเพื่อตนเองและเปนการลดการยึดความเปนตัวของตนเองลง  แตสงเสริมใหมีพฤติ
กรรมการทํางานเพื่อสวนรวมมากขึ้น

การสอนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมรวมมือกันเรียนรู  มีขั้นตอน
การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนเปนกลุม    จึงทําใหนักเรียนสามารถอานบทอานไดอยางเขาใจมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค   TGT   และ   STAD  เร่ิมตนดวยการเตรียม
ความพรอม      ซ่ึงครูแจงจุดประสงคการเรียนรูแกนักเรียน  และนําสูบทเรียน     โดยใชการสนทนา
รูปภาพ  ของจริงหรือเพลงที่เกี่ยวของกับบทอานตลอดจนทบทวนความรูเดิม        ในขั้นสอนครูให
ความรูเกี่ยวกับภาษา  วัฒนธรรม  วิธีการอาน  เทคนิคการเดาความหมายคําศัพท      เทคนิคการอาน
เพื่อจับใจความของเรื่อง         ในขั้นฝกปฏิบัตินักเรียนแตละกลุมจะไดรับมอบหมายใหอานบทอาน
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รวมกันโดยมีการชวยเหลือเพื่อนในกลุมใหมีความเขาใจดวยกัน  มีการซักถาม  การตรวจคําตอบซึ่ง
กันและกันจนสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและในขั้นประเมินของเทคนิค  TGT    นั้น
แตละกลุมจะสงตัวแทนออกมาเลนเกมแขงขัน   เพื่อสะสมคะแนนความสามารถของกลุม         การ
ประเมินผลดวยการเลนเกมทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและไมรูสึกวาเปนการเรียนที่ยากหรือ
นาเบื่อหนาย จึงทําใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน  สวนขั้นประเมินของเทคนิค STAD   คือการทําแบบ
ทดสอบสั้น ๆ     เกี่ยวกับเรื่องที่อาน  นักเรียนทําเปนรายบุคคล ไมตองชวยเหลือกัน   ครูนําคะแนน
ของสมาชิกทุกคนไปแปลงเปนคะแนนกลุม      ประกาศผลคะแนนการแขงขันเพื่อใหรางวัลหรือ
ชมเชยกลุมที่ทําคะแนนสูงสุดหรือทําคะแนนไดดีกวาครั้งกอนและการใหรางวัลนั้นเปนส่ิงสําคัญ
ชวยใหนักเรียนมีความสนใจตอการเรียนรู      ดังนั้น        จึงสงผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นหลังการทดลองซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวรุณี อุนบุญ (2540 :บทคัดยอ)
ซ่ึงไดพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       โดยเนนการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    ซ่ึงประกอบดวย    4     ขั้นตอนที่สําคัญคือ  ขั้นเสนอ
บทเรียนตอทั้งชั้น   ขั้นศึกษาเปนกลุมยอย           ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและขั้นทดสอบยอย
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
โดยเนนการเรียนแบบรมมือกันเรียนรู     สูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวเปนรอยละ 100 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนที่กําหนดไวรอยละ  90  เชนเดียวกันกับผลการศึกษาของอามัดไญนี
ดาโอะ  ( 2541 :  บทคัดยอ )          ที่ไดทําการศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียน พบวา    คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบ
ทดสอบหลังสอนสูงกวากอนสอน   และนักเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือ
การสอนผูเรียนในระดับชั้นเดียวกันแตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกันจะเปนผลดีเมื่อ
นักเรียนเกงชวยนักเรียนออน    ซ่ึงทําใหนักเรียนออนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น         และสามารถพัฒนา
ใหผูเรียนมีพัฒนาดานการเรียนรู และพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา

2. จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    ที่
ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT  รวมกับ  STAD      โดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนทุกแผนการเรียนรู      พบวา    พฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.77 ,  S.D.  =  0.33)    โดย
มีพฤติกรรมดานการสรางความคุนเคยและยอมรับซึ่งกันและกันมีการปฏิบัติสูงสุด ( X  = 4.95
S.D.  =  0.14 )   รองลงมา    คือ  ดานการขจัดขอขัดแยง  ( X  = 4.94   S.D.  =  0.11   ) ดานการชวย
เหลือสนับสนุน  ยกยอง ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ( X  = 4.68   S.D.  =  0.39 )   และดานการสื่อ
สาร  ส่ือความหมาย ( X  = 4.49, S.D. = 0.67 )  ตามลําดับ      พฤติกรรมการทํางานกลุมที่มีคาเฉลี่ย
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การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด    คือ  พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง  ยิ้มแยมกับเพื่อนใน
กลุมอยางเปนกันเอง   มีน้ําใจ   เสียสละ  แบงปนอุปกรณเพื่อการทํางานกลุม  ใชมติสวนใหญของ
กลุม  ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพื่อน  มีเหตุผลประนีประนอมในการแกปญหา กระตุนให
เพื่อนแสดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม    อธิบายแนะนํา ใหคําปรึกษา
กับเพื่อนในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม     พูดชมเชยและสนับสนุนความคิดของ
เพื่อนที่ตนเห็นดวย   แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุม       และซักถามขอสงสัยของ
ตนกับเพื่อนในกลุมตามลําดับ   แมวาทุกพฤติกรรมจะมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด     แตเห็นไดชัดวา    พฤติกรรมพูดชมเชยและสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนที่
ตนเห็นดวยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุม  และซักถามขอสงสัยของตนกับเพื่อน
ในกลุมนั้นเปนพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติต่ํากวาพฤติกรรมดานอื่นๆ  ทั้งนี้ อาจเนื่องมา
จากวัตถุประสงคหลักของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูคือการใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรูและ
ปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  เนนการรวมกันปฏิบัติงานชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันและพัฒนาทักษะทางสังคม  (วัชรา  เลาเรียนดี , 2548 :102)  โดยสมาชิกในกลุมจะประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรูตางกันคือ   เกง  ปานกลาง  ออน    ซ่ึงนักเรียนที่มีความ
สามารถทางการเรียนรูออนจะไมกลาแสดงความคิดเห็น แตจะใหนักเรียนที่มีสามารถในการเรียนรู
ที่ดีกวาเปนผูแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้นักเรียนในแตละกลุมยังมีความคุนเคยกันดีจึงมีการ
ปฏิบัติต่ํากวาพฤติกรรมดานอื่นๆ  ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการศึกษาของอามัดไญนี  ดาโอะ  ( 2541 :
บทคัดยอ )     ที่ไดทําการศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อังกฤษและเจตคติของนักเรียน พบวา    คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังสอน
สูงกวากอนสอน     และนักเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือ        การสอนผูเรียน
ในระดับชั้นเดียวกัน    แตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกันจะเปนผลดีเมื่อ        นักเรียน
เกงชวยนักเรียนออน     ในขณะที่พฤติกรรมการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง  ยิ้มแยม
กับเพื่อนในกลุมอยางเปนกันเอง  และมีน้ําใจ  เสียสละ    แบงปนอุปกรณเพื่อการทํางานกลุมมีคา
เฉล่ียการปฏิบัติสูงกวา      ทั้งนี้อาจเปนเพราะ   นักเรียนในแตละกลุมยอยนั้นมีความคุนเคยกับการ
ทํางานเปนกลุมมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนในแตละกลุมยังมีความคุนเคยกันดี  การสรางความคุน
เคยและยอมรับซึ่งกันและกันจึงเปนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดในการจัดกิจกรรม        ครู
ผูสอนมีความเขาใจในโครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ   โดยมีการวินิจฉัยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละกิจกรรมไดสอดคลองกับเนื้อหาและบทเรียน อีกทั้งมีความตั้งใจ
จริงในการใชกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหนักเรียนและพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันไปพรอมกัน จึงพยายามแนะนําและกระตุนเตือนเกี่ยวกับการทํางาน
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เปนกลุมทุกครั้งที่ทํากิจกรรม  อารี สัณหฉวี (2543:33) กลาวถึงการเรียนแบบรวมมือไววา การเรียน
แบบรวมมือ(Cooperative Learning) เปนวิธีการเรียนที่ทําใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเล็ก ๆ     เพื่อ
ใหเกิดผลการเรียนรูทั้ง   ทางดานความรูและทางดานจิตใจ    ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความ
แตกตางระหวางบุคคลของเพื่อน ๆ   เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจาก
ตนเอง   ตลอดจนรูจัก     ชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ    ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา      พฤติกรรม
การทํางานกลุมที่ปรากฏนั้น   เปนไปตามคํากลาวของแฟรงคและจอหนสัน(  Frank  and Johnson
n.d. , quoted  in  Oivas 1991 :22)    ที่ไดอธิบายวา  Cooperative  Learning  เปนการเรียนรูที่นัก
เรียนกลุมเล็ก ๆ   2-6  คน  ทํางานดวยกัน  โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหการเรียนสําเร็จ   สมาชิกใน
ทีมจะมีงานที่ตองทําโดยชวยเหลือกันในการแกปญหาและมีความกาวหนาไปดวยกัน      ความ
สัมพันธจะเปนแบบชวยเหลือกันของสมาชิกภายในทีม ตลอดจนการเรียนรูทักษะจากสมาชิกคน
อ่ืนๆ

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6      ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูดวยการใชเทคนิค TGT รวมกับ STAD   พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู  โดยภาพรวม  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
( X  = 2.85 ,  S.D.  =  0.53 )     จึงสรุปไดวา     นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูในระดับเห็นดวยมาก     คาเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นในแตละดานซึ่งมีทั้งหมด  3  ดาน  คือ
ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม    และดานบรรยากาศ     พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน      ดานบรรยากาศมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เห็นดวยมากทุกขอ      โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวา    การปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรูกันกับ
เพื่อนทําใหขาพเจามีความสนุกในการเรียนรูมากขึ้น  ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมการรวมกันเรียนรู
กันกับเพื่อนกอใหเกิดความรับผิดชอบตอกลุมและตนเองมากขึ้นและการไดปฏิบัติกิจกรรมการรวม
กันเรียนรูกันกับเพื่อนทําใหขาพเจามีความสบายใจและมีความรูสึกที่ดีในการทํางานกลุม   ทางดาน
เนื้อหา  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนในดานเนื้อหาโดยภาพรวมทุกขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เห็นดวยมาก   ตามลําดับดังนี้  เนื้อหาของบทเรียนมีประโยชนตอขาพเจา    เนื้อหาของบทเรียน
สรางความสนใจใหขาพเจา  เนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ขาพเจา   และทางดานกิจกรรมพบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนในดานกิจกรรมโดยภาพรวมทุกขอ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นวา การแขงขันในการปฏิบัติกิจกรรม
ชวยกระตุนใหขาพเจาตั้งใจในการเรียนรูมากขึ้น  และการทดสอบยอยกระตุนใหขาพเจาตั้งใจใน
การเรียนรูมากขึ้น    รองลงมาคือ กิจกรรมการรวมกันเรียนรูกับเพื่อนทําใหขาพเจามีความสนใจตอ
เนื้อหามากขึ้น   และระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแตละครั้งมีความเหมาะสม   ทั้งนี้เปนเพราะ
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การเรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมที่ทําใหสมาชิกในกลุมชวยกันเรียนรูและชวยกันทํางานใหดียิ่ง
ขึ้น การปรึกษาหารือกันในกลุม     การชวยเหลือกันในขณะเรียน      การซักถามปญหากันจน
สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดจนสําเร็จ   ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะสําคัญที่จอหนสันและ
จอหนสัน  (Johnson & Johnson  1987 : 23 – 24) ไดกําหนดไว ดังนี้     สมาชิกกลุมมีความรับผิด
ชอบรวมกัน  แบงขอมูลและอุปกรณระหวางสมาชิกกลุม สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธ (Interaction)
ตอกัน    อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบ
ในตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย  จุดมุงหมายที่สําคัญคือ  การที่แตละคนทํางานเต็มความสามารถ
สมาชิกกลุมมีทักษะการทํางานกลุม  (Small  Group  Skills)  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ครูสอน
ทักษะการทํางานกลุม  และประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน      การใหนักเรียนที่ขาดทักษะการ
ทํางานกลุมทํางานกลุมรวมกัน จะไมประสบความสําเร็จ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
     1.  จากผลการวิจัยพบวา     ผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนที่สอนดวยเทคนิค TGT และ เทคนิค STAD    มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการเขียนหลัง
การสอนสูงกวากอนเรียน     ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสงเสริมใหครูผูสอนไดนําเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือไปใชในการสอนการอานทั้งสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและสาระ  
การเรียนรูอ่ืน ๆ  หรือนําไปบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ใหกวางยิ่งขึ้น

      2. จากผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมกลุมของนักเรียนในดาน พฤติกรรมพูดชมเชยและ
สนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อน     แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุม       และซักถาม
ขอสงสัยของตนกับเพื่อนในกลุมนั้น   เปนพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติต่ํากวาพฤติกรรม
ดานอื่นๆ   ดังนั้นครูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนมีพฤติกรรมพูดชมเชย  ซักถามขอสงสัยของตน
กับเพื่อนในกลุมและอธิบายแนะนํา  ใหคําปรึกษากับเพื่อนในกลุมใหมากขึ้น  เพราะการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการเรียนที่ทําใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเล็ก ๆ  เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้ง
ทางดานความรูและทางดานจิตใจ        ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคล
ของเพื่อน ๆ    เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง   ตลอดจนรูจัก
ชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

     1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนกลุมเกง    กลุมปาน
กลาง กลุมออน  ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค  TGT    เทคนิค   STAD  และ
CIRC

   2. ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูดวย เทคนิค    TGT  รวมกับ STAD  กับรูปแบบการสอนอื่น ๆ  เชนการสอนดวย
Mind  Mapping   เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนวามีการพัฒนาที่แตกตางกันหรือไม
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วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536 .

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

เกษม  วิจิโน. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและการใหความรวมมือตอกลุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ TGT
กับกิจกรรมการเรียนตามคูมือครูของ สสวท.”ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.

จิรดา    จิตโสภักตร.  “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน
 ช้ันประถมศึกษาปที่   6      ที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมคัดสรรกับกิจกรรมตาม
 แผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ . ” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
 บัณฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.

ฉัตรสุดา    ดวงพลอย. แนวความคิดภาษาเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics) และจิตวิทยา
     การเรียนรู (Cognitive Psychology) และการอานภาษาอังกฤษ. ภาษาปริทัศน. กรุงเทพฯ,   
      2526.

ชนิสา   ไตตุลา.  “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ระหวางการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการเรียนตามปกติ   ในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต . ” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2540.

ชุลี อินมั่น.  การอานสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
      2533.

ฐิตินันท   ประทุมนันท.  “ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษและความคงทนในการจํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ที่มีความ
สามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยวิธีสอนอานแบบ MIA .”  วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง
ประเทศ    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

ดวงเดือน     แสงชัย. การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา . กรุงเทพฯ: โอ เอส พร้ินติ้งเฮาส,
      2530.

ดาวคลี่    ศิริวาลย. “  ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนจากการประยุกตรูป
แบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ .” ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศึกษาศาสตร -
การสอน)  สาขาการสอนวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543.

ทิพวัลย    มาแสง. การสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย. กรุงเทพฯ : ทิพยอักษร, 2532.
ทิศนา     แขมมณี. กลุมสัมพันธ เพื่อการทํางานและการจัดการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : นิชินแอด

เวอรไทซิ่ง กรูฟ, 2545.
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ธีระพัฒน   ฤทธิ์ทอง.  30 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ
: บริษัท เฟองฟา พร้ินติ้ง จํากัด, 2545.

บัญชา  อ่ึงสกุล. แนวการสอนภาษาอังกฤษ  : หลักการ ทักษะและการปฏิบัติ. ม.ป.ป.
บันลือ พฤษะวัน. ก มิติใหมในการอาน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
                  . ข การสอนตามแนวหลักสูตรใหม. กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
บํารุง  โตรัตน. วิธีสอนภาษาอังกฤษ. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
บุษบา  โชคชวยชู. “ ผลของการเรียนแบบรวมมือที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   .”
                  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชามัธยมศึกษา  คณะครุศาสตร
                   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537.
ประเทิน มหาขันธ. การสอนอานเบื้องตน . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2536.
ประมวล คิดดินสัน. บานเด็กการพัฒนาเด็กแบบ “ มอนตสเชอรี”. กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2534.
ประเสริฐ  ลักติธรรม. “ ผลของวิธีเรียนแบบรวมมือและแบบกลุมยอยกับการใหขอมูลยอนกลับที่มี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต .”
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2537.

ปารณทัตต แสนวิเศษ.  “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษของ
                  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ระหวางวิธีสอนโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมกับ
                  วิธีสอนปกติ .”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการประถม
                  ศึกษา       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ,  2539.
ปยวรรณ   ศิริรัตน.   “ การเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน           ความสามารถในการเขียน
                 ภาษาอังกฤษและความสามารถในการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
                 ไดรับการสอนแบบโครงสรางระดับยอดดวยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการ
                  สอนตามคูมือครู.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
                  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
พรรณรัศมิ์    เงาธรรมสาร.  “ การเรียนแบบทํางานรวมกัน.”   สารพัฒนาหลักสูตร 10,95
                  กุมภาพันธ    2533, : 35 : 36
พวงรัตน    ทวีรัตน. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร . กรุงเทพฯ :
                   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
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พิตรวัลย    โกวิทวที. ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ :
   โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539

ภารดี  ประพฤติกิจ.  “ ผลของการเรียนแบบรวมมือตอทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  .”  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร - การสอน)  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2544.

มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร.         โครงการฝกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนแบบ
รวมมือกัน (COOPERATIVE  LEARNING). นครปฐม, 2537.

วรพรรณ    สิทธิเลิศ  . “ ผลของการเรียนดวยวิธี ซี ไอ อาร ซี ที่มีตอการอานเพื่อความเขาใจภาษา
                   อังกฤษและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียน     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                   ปที่5.  ” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537.
วรุณี    อุนบุญ. “  การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนน

การเรียนแบบรวมมือการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 .”   วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540.

วัชรา    เลาเรียนดี. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. นครปฐม:
                  โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
                 . เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม :
                   โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.

. เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.
                   นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
วาวแวว   โรงสะอาด.  “ ทักษะการอานและวิธีการโคลช ตามทัศนะของภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา.”
                  ภาษาปริทัศน 8,1 (2530) : 76-85
วาสนา   สวนสีดา . “  การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของ
                 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค CIRC.
                 และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
                 หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548.
วิภาวรรณ    รมร่ืนบุญกิจ.  “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง

“ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ระหวางกลุมที่สอนโดยการเรียนแบ
รวมมือกับกลุมที่สอนแบบปกติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเทพลีลา
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กรุงเทพมหานคร .”  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       (ศึกษาศาสตร - การสอน)
สาขาการสอนคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.

วิสาข  จัติวัตร. การสอนอานภาษาอังกฤษ.  นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,        
                    2541.
วีระชัย    ศรีสรอย. “  การเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียน       และความสนใจใน
                   การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อ
                   การสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอหนสัน(KEITH JOHNSON) กับการสอนตาม
                   คูมือครู. ” ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา, 2544.
ศศิธร   จางภากร.  “ ผลของกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531.

ศุภวรรณ    เล็กวิไล.  “  การพัฒนารูปแบบการสอนอานอยางมีวิจารณญานดวยกลวิธีการเรียน
ภาษาโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน .”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชามัธยมศึกษา  คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.

สมใจ    ล่ันวัฒนพงษกุล. “  การสรางแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
                   ครูผูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
                   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.
สมพร    มันตะสูตร แพงพิพัฒน. การสอนภาษาไทย . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2534.
สมศักดิ์    สินธุระเวชญ. การประเมินผล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2524.
สมุทร    เซ็นเชาวนิช. เทคนิคการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530.
                   .เทคนิคการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

2538.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙).

พิมพคร้ังที่ 1 : บริษัทพริกหวานกราฟฟค  จํากัด, 2545.
สํานักนายกรัฐมนตรี.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . แผนพัฒนา
                   เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549. กรุงเทพฯ : 2545.
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สุจิตรา    เวทยาวงศ. “  การศึกษาความเขาใจในการอานและความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับ
ยอด ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ  STAD  กับการสอนตามคูมือครู.”
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มือครู . ” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.

สุดศิริ   ศิริคุณ. “ การใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือดวยโปรแกรม CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532.

สุมิตรา    อังวัฒนกุล.  วิธีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.

สุรศักดิ์    หลาบมาลา. การเรียนการสอนแบบรวมมือ.  วิทยาจารย. กรุงเทพฯ : 2531.
สุรางค    โควตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 4 (ฉบับปรับปรุงแกไข). กรุงเทพ :
                  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
เสงี่ยม    โตรัตน. พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2524.
เสาวลักษณ    รัตนวิชช. เอกสารคําสอนหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา.

      กรุงเทพฯ : โรงพิมพประยูรวงศ , 2531.
อมรรัตน วิศวแสวงสุข.  “ การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนยอความบทอาน
                   ภาษาอังกฤษสอนโดยเนนกระบวนการแผนภูมิความหมายของนักเรียน
                   ช้ันประถมศึกษาปที่ 5ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษตางกัน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
                   กรุงเทพมหานคร.”    วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
                   ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  บัณฑิตวิทยาลัย
                   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
อรรถวุฒิ    ตรากิจธรกุล.  “ การเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  และความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนดวยวิธี  SQ4R
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ประกอบกับ TLS  กับวิธีสอนตามคูมื่อครู .” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.

อังคณา  ชัยมณี . “ การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมทักษะการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจโดยใช
                   การเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม      สําหรับนักเรียน
                   ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 . ”      วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ  -  นามสกุล    นางสาวเบ็ญจา   ลาภโสภา
ที่อยู    158   หมูที่ 1  ตําบลสาลี    อําเภอบางปลามา   จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ทํางาน    โรงเรียนวัดสาลี   หมูที่ 2  ตําบลสาลี   อําเภอบางปลามา

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี     เขต 1
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2532    สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  (  เกียรตินิยม  อันดับ 2 )
   วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ  ภาษาไทย
   จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2544    ศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534 - 2536   อาจารย  1 ระดับ 3    โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  อําเภอบางปลามา
                               จังหวัดสุพรรณบุรี
 พ.ศ. 2536 - 2540   อาจารย  1 ระดับ 4    โรงเรียนวัดสาลี  อําเภอบางปลามา
                               จังหวัดสุพรรณบุรี     
พ.ศ. 2541 - 2545   อาจารย  1 ระดับ 5    โรงเรียนวัดสาลี  อําเภอบางปลามา

                                             จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2545 - 2547   อาจารย  2 ระดับ 6    โรงเรียนวัดสาลี  อําเภอบางปลามา

                                            จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2547     อาจารย  2 ระดับ 7    โรงเรียนวัดสาลี  อําเภอบางปลามา

                                            จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจุบัน    ครู  คศ . 2  โรงเรียนวัดสาลี  อําเภอบางปลามา

                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี     เขต 1
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