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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน
(CIRC) ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา และผลสัมฤทธิด์ า้ น
การอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์ า้ นการ
อ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบูรณาการ
การอ่านและการเขียน (CIRC ) และการสอนแบบปกติ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน โดยการสุม่ กลุม่ แบบเจาะจง สุม่ ห้องเรียนเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 1 ห้อง ๆ ละ 30 คน
กลุม่ ทดลองได้รบั การสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) กลุม่ ควบคุมได้
รับการสอนแบบปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแผนการจัดการเรียนรูก้ ารเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการ
อ่านและการเขียน (CIRC) และแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการ
เขียน มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .86 โดยใช้สตู ร KR–20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญที่
ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนแบบ
การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลจากการวิจัยจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนได้ (CIRC)
1
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คำาสำาคัญ : การสอนโดยเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนสองภาษา

Abstract
This study aimed to examine the effects of the cooperative learning by using CIRC
program on writing and reading ability on English achievement of bilingual students. It is also
to examine the effects of traditional teaching methods on writing and reading ability on English
achievement and to compare the effects of reading and writing profociency of cooperative learning by using CIRC program and using the traditional teaching methods. The samples of the
study were 60 Mattayomsuksa, two students of Phatnawittaya School Yala under the Office of
the Private Education Commission in the second semester academic year of 2008. The samples
were 30 students in each group which were equally assigned into an experimental group and
control group,. The experimental group was treated with the cooperative learning by using CIRC
program and the control group was treated with traditional teaching methods. The instrument
of this research consisted of lesson plans of cooperative learning by using CIRC program for
experimental group and the lesson plans of traditional teaching methods for control group, the
educational achievement on reading and writing ability test with 0.86 reliability by using KR–20
Kuder Richardson. Data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation and t-test.
The findings of the study showed that Educational Achievement on Reading and
Writing Ability of students treated with the cooperative learning by using CIRC program was
significantly higher in the post-test than in the pre-test at .01 level. Educational Achievement
on Reading and Writing Ability of students treated with traditional teaching method was significantly higher in the post-test than in the pre-test at .01 level. Educational Achievement
on Reading and Writing Ability of students treated with the cooperative learning by using
CIRC program was significantly higher than those treated with traditional teaching methods
with the significance at .01 level. The result of the research then can enhance the Educational
Achievement on Reading and Writing Ability of students treated with the cooperative learning by using CIRC program.
Keywords : The cooperative learning by using CIRC program , Reading and writing ability
Bilingual students.
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บทนำา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้ระบุให้ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสำาคัญของการจัดการเรียนรู้ คือ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ (กรมวิชาการ, 2544) ดังนั้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของหลักสูตร คือ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมาย เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ จากการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาแล้ว นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความคิดเห็นและมีผล
การวิจัยที่ตรงกันว่า นักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่วางไว้ จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ยังต้องได้
รับการพัฒนา ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลสำาเร็จ พบว่าเกิดจากครู
ผู้สอนยังใช้วิธีการสอนโดยการอ่านแล้วแปล หรืออธิบายคำาศัพท์ให้นักเรียนฟังแล้วอ่านตามเขียนตาม(รสิกา
สายมณี, 2547) นักเรียนเป็นเพียงผู้ตอบรับ ฟังและจดจำาในสิ่งที่ครูสอนหรือบอกเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำา
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน การเรียนวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมการอ่านนับว่า มีบทบาทสำาคัญเกีย่ วข้องกับ
ชีวติ ประจำาวันและนับวันจะมีความสำาคัญมากขึน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยีตา่ ง
ๆ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารที่ทำาให้คนต้องมีความกระตือรือร้น เพื่อให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์ โดย
อาศัยการอ่านเป็นเครื่องมือ ซึ่งการอ่านเป็นวิธีการที่สำาคัญในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ประโยชน์แก่ทุกคนทุก
อาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยที่กำาลังศึกษาเล่าเรียน การอ่านเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำาหรับการ
เรียน ผลของการเรียนวิชาต่างๆขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีทักษะในการอ่านสูง
ก็จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่น ๆ สูงตาม ซึ่งสอดคล้องกับ ประนอม สุรัสวดี (2535) ที่สรุปว่า
ทักษะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญ เพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาสรรพวิทยาการต่าง ๆ หากนักเรียน
มีทักษะการอ่านดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การเรียนวิชาอื่น ๆ บังเกิดผลตามด้วย นอกจากทักษะทางด้านการอ่าน
แล้ว ทักษะที่มีความสำาคัญยิ่งของการเรียนภาษาอังกฤษ คือทักษะการเขียน ในการนี้ทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสารเป็นทักษะหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม (Social
Context) และต้องคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางภาษา (linguistic skill) (Widdowson, 1978)
โดยที่ผู้เขียนจะต้องเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้อ่าน ผลงานที่ผลิตออกมา
ต้องอาศัยกระบวนการเขียนอย่างมีระบบทั้งการร่างและมีการตรวจสอบงานเขียนหลาย ๆ รอบจากเพื่อนหรือมี
การประเมินผลโดยตนเองก่อนที่จะถึงมือครูผู้สอน ซึ่งการประเมินการเขียนจะสร้างให้เกิดความท้าทายในสิ่งที่
ต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้งานเขียนที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีการถ่ายทอดงานเขียนออกไป (Cohen, 1990)

68

ทักษะการเขียนเป็นทักษะขั้นสุดท้ายและเป็นทักษะที่ยากที่สุด เพราะเน้นการแสดงออกของความ
สามารถทางภาษา ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการบ่งชี้ถึงความสำาเร็จนั้น ๆ ในแต่ละภาระงานเขียน และต้องแสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนมีกระบวนการในการพัฒนางานเขียนได้อย่างไร โดยจะต้องมีการประเมินตลอดเวลา ซึ่งถ้านำา
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง ก็จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านการเขียนอย่างชัดเจน
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่นำามาใช้กันเป็นจำานวนมาก
และใช้ในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และอิสราเอล
เป็นต้น ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า การ
เรียนแบบร่วมมือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างสูงกว่าปกติ (สุรีย์ บาวเออร์ อ้างถึงใน รสิกา สายมณี,
2547) การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตก
ต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความสำาเร็จของทั้งกลุ่ม ทั้งโดยการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งเป็นกำาลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือ
คนที่เรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่ต้องรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสำาเร็จของแต่ละบุคคลคือ ความสำาเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร
ระงับทุกข์, 2542)
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือการบูรณาการการอ่านและการเขียน (Cooperative Integrated Reading
and composition หรือ CIRC ) เป็นรูปแบบหนึง่ ของการเรียนแบบร่วมมือ ของสตีเว่น และคณะ (Steven, et.
al.) (อ้างถึงใน รสิกา สายมณี, 2547) ได้ศึกษาผลการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและกระบวนการเรียนแบบร่วม
มือ ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดย
การให้นักเรียนเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน CIRC และการเรียนแบบปกติ พบว่า
นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน CIRC มีความสามารถในการอ่านเข้าใจความ
ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม จากการที่หลักสูตรได้กำาหนดไว้ชัดเจนเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้มีประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผลการ
วิจยั ประเมินคุณภาพประสิทธิภาพทางการศึกษา สำานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ปีการศึกษา 2549 ในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ความเข้าใจในการอ่านมีร้อยละ 48.5 และมีจำานวนนักเรียนที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจเพียงร้อยละ 4.2 ความสามารถทางด้านการเขียน มีเพียงร้อยละ 45.5 และมีจำานวนนักเรียน
ที่มีความสามารถทางด้านการสื่อสารเพียงร้อยละ 40 สะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาของนักเรียนใน 3
จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับต่ำา (สำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1, 2550) โดย
เฉพาะนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนักเรียนสองภาษา คือ นักเรียนทีพ่ ดู ภาษามลายูทอ้ งถิน่ ในชีวติ
ประจำาวันมากกว่าการใช้ภาษาไทยในการสือ่ สาร ส่งผลให้นกั เรียนไม่เข้าใจสิง่ ทีค่ รูอธิบายเป็นภาษาไทย (สำานักงาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายะลาเขต 1, 2550)
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ด้วยเหตุนเ้ี มือ่ ประมวลปัญหาและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ า้ งต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ให้เด็กเห็นคุณค่าว่าเรียนไปทำาไม เรียนเพือ่ อะไร เรียนแล้วได้อะไรและตระหนักเห็นถึง
บทเรียนนัน้ ว่ามีคณ
ุ ค่าเมือ่ บทเรียนนัน้ เป็นประโยชน์ และมีความหมายแก่ตนเอง (กรมวิชาการ, 2544 ) สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้บรู ณาการหลักการ
และวิธกี ารเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญเป็นแนวทางศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา
2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
แบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC ) และการสอนแบบปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติหลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบการเรียน
แบบร่วมมือโดยแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการสอนแบบปกติ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สังกัด
สำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จังหวัดยะลา จำานวน 4,850 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา จำานวน 60 คนได้มาโดยการสุ่มห้องเรียนแบบเจาะจง (Purposive
Cluster Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ มี 1 ตัว คือ การสอน
การสอนแปรค่าออกเป็น 2 ระดับ คือ
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1. การสอนแบบการเรียนร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)
2. การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นวิชาภาษาอังกฤษซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาำ มาจากหนังสือภาษาอังกฤษ Super Goal 2 ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ปรับเนือ้ หาให้เหมาะสมกับการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นีด้ าำ เนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ใช้เวลาในการทดลอง กลุม่ ละ 10
คาบ ทำาการสอน 5 ครัง้ โดยสอนครัง้ ละ 2 คาบ
แบบแผนการวิจยั
การวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลอง
มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม มีการสอบก่อนและหลัง (The Pretest – Posttest Equivalent
Group Design) (Best, 1989)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนปกติวิชาภาษาอังกฤษ จำานวน 10 คาบ 5 แผน
1.3 แผนเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)
1.4 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมสำาหรับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการ
อ่านและการเขียน (CIRC)
1.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนของวิชาภาษาอังกฤษคูม่ อื การจัดกิจกรรม
การสอนแบบร่วมมือ แบบบูรณาการการอ่านและเขียน (CIRC)
1.6 แบบประเมินการทำางานกลุม่ สำาหรับการสอนแบบร่วมมือแบบบูรณาการอ่านและการเขียน (CIRC)
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน
(CIRC) ดำาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.1. ศึกษาความมุ่งหมายของหลักสูตรขอบข่ายของเนื้อหาและจุดประสงค์ที่กำาหนดไว้ใน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแนวการสอนในคู่มือการสอนภาษาอังกฤษของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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2.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเกีย่ วกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จากตำารา
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งแนวการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวการเขียนวิธีการจัดกิจกรรม
ของการเรียนแบบร่วมมือ แบบการบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)
2.1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาทีจ่ ะใช้ในการสอน โดยนำามาจาก หนังสือ Super Goals และ
วารสาร สิง่ พิมพ์ตา่ งๆทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจำาวัน โดยวิเคราะห์ถงึ ความเหมาะสมถึงความยากง่าย และโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ให้เหมาะกับผูเ้ รียน
2.1.4 ดำาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เนือ้ หาในหนังสือ Super Goals แผนการ
จัดการเรียนรูล้ ะ 2 คาบ รวมแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 5 แผนโดยมีขน้ั ตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม โดยครูแนะนำาวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน
(CIRC) แล้วจัด กลุม่ นักเรียน โดยแต่ละกลุม่ มีนกั เรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิภ์ าษาอังกฤษทีแ่ ตกต่างกัน กลุม่ ละ 6 คน
จากนัน้ ครูชแ้ี จงจุดประสงค์ในการเรียนและการทำางานกลุม่ ให้นกั เรียนทราบ
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูให้นักเรียนที่มีคู่ระดับความรู้เท่ากันจากทุกกลุ่มมาสอน ส่วนคู่ที่เหลือให้
อ่านเรื่องที่กำาหนดให้เป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่ เมื่อครูสอนคู่หนึ่งเสร็จก็ให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่ม แล้วเรียกคู่ต่อ
ไปจากทุกกลุ่มมาสอน เสร็จแล้วครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำาเป็นกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ขั้นทำางานกลุ่ม โดยให้นกั เรียนเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุม่ ย่อยซึง่ แต่ละคนมีบทบาทของตน
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ตรวจสอบผลงานและทดสอบ โดยให้นกั เรียนตรวจสอบผลงานและประเมินความ
พร้อมของสมาชิกในกลุม่ ก่อนการสอบ แล้วจึงทำาการสอบ นักเรียนจะสอบเมือ่ สมาชิกทุกคนในกลุม่ พร้อม
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำางานของกลุ่ม โดยครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียนและประเมินผลการทำางานกลุ่ม
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบปกติ ได้ดำาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ศึกษาความมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค์ การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ศึกษาเนื้อหาที่ใช้สอน โดยใช้เนื้อหาเดียวกับกลุ่มทดลอง
2.2.3 ศึกษาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยใช้แนวการสอนในคู่มือการสอน
ภาษาอังกฤษ (Super Goals) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมอ่าน กิจกรรมที่ใช้คือ กิจกรรมสร้างประสบการณ์พื้นฐาน, กิจกรรมการ
อ่านคำายาก และกิจกรรมการตั้งจุดประสงค์การอ่าน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการอ่านและเขียนกิจกรรมที่ ใช้คือ อ่านสำารวจและตั้งคำาถาม, อภิปราย
เนื้อหาและตอบคำาถาม, สรุปเนื้อเรื่อง และเขียนสรุปอย่างสั้นๆ
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน กิจกรรม ที่ใช้คือการอ่านทบทวน, จัดทำาแผนผังมโนทัศน์
เนื้อเรื่องที่อ่าน, ทำาแบบทดสอบ
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2.2.4 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ชุด นำาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้
เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม และการวัด
และ ประเมินผล
2.2.5 นำาแผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ ชีย่ วชาญตรวจแล้วมาแก้ไขปรับปรุง แล้วนำาไปทดลองสอน
กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่อง ก่อนนำาไปใช้ในการศึกษาวิจัย
2.2.6 นำาแผนการจัดการเรียนรูท้ ท่ี ดลองมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพือ่ เตรียมจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ สำาหรับนำาไปใช้ในการทดลองเพื่อการศึกษาวิจัย
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการสร้าง ดังนี้
2.3.1 ศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2544 ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน
โดยศึกษาคำาอธิบายหลักสูตรด้านการอ่านและการเขียนในระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3) และวิเคราะห์เนื้อหา
จำานวน 5 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคำาอธิบายในหลักสูตร
2.3.2 ศึกษาการสร้างและวิธีการเขียนข้อสอบของส่งศรี ชมพูวงศ์ และ เกศริน มนูญผล.
(2535) และศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมิน
ผลทางการศึกษา (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531)
2.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้อง กับเนื้อหา
2.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและ
แบบอัตนัย ให้ครอบคลุมเนื้อหา จุดประสงค์
2.3.5 นำาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
และความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
แล้วนำาไปปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
2.3.6 นำาแบบทดสอบไปทดลอง กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2551 สังกัดสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน
2.3.7 นำาผลจากการสอบในข้อ 2.3.6 หาค่าความยาก (Difficulty) และค่าอำานาจจำาแนก
(Discrimination Index) ของแต่ละข้อ โดยใช้เทคนิค 30% ในการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ำา แล้ว คัดเลือกเอา
ข้อสอบที่มีค่าความยากตั้งแต่ .20 – .80 และค่าดัชนีอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2531) ซึ่งได้ค่าระดับความยากระหว่าง .30–.76 และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.20-0.56
2.3.8 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์
ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (Cronbach, 1990) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น 0.86
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2.3.9 จัดทำาเป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
2. ขอหนังสือจากหัวหน้าสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายะลา เขต 1 เพื่อประสานงานและขอความร่วมมือ
จากผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตลอดจนโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือวิจัย
3. ขั้นเตรียมการทดลอง
3.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และ แบบทดสอบ
3.2 เตรียมกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลองจำานวน 60 คน และเนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว
เป็นนักเรียนสองภาษา และมีการจัดห้องเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีจำานวนห้องเรียนทั้งหมด 10 ห้อง และทำาการสุ่มอย่างง่าย (โดยวิธีจับฉลาก) จำานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมี
นักเรียน 60 คนจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
3.3 เตรียมห้องทดลองโดยผู้วิจัยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 1 ห้องเรียน
เป็นห้องทดลองที่ไม่มีเสียงรบกวน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ
3.4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
3.5 จัดแบ่งนักเรียนในกลุ่มทดลองออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 คน โดยที่สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสูง 3 คน และต่ำา 3 คนโดยพิจารณาจากคะแนนทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง และจัดเป็นกลุ่มถาวร
ไปจนเสร็จสิ้นการทดลอง วิธีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มมี ดังนี้
3.5.1 นำาคะแนนจากการทดสอบมาเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย
3.5.2 จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำา โดยคนที่สอบได้คะแนนอันดับ 1-15 อยู่ใน
กลุ่มสูง ส่วนอันดับที่ 16 – 30 อยู่ในกลุ่มต่ำา จากนั้นจัดนักเรียนเข้ากลุ่มกลุ่มละ 6 คน
3.6 ทดลองสอนการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)
เรื่อง A Beautiful Day เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยใช้เวลาในการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งละ 2 คาบ
4. ขั้นการทดลอง
ดำาเนินการทดลองสอนกับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ โดยทีใ่ ช้เวลาในการทดลอง 5 วัน วันละ 2 คาบ คาบ
ละ 45 นาที สำาหรับเวลาที่ใช้สอนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะใช้เวลาสลับกันในแต่ละวัน คือถ้าวันที่ 1
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สอนกลุ่มทดลองในช่วงเช้า สอนกลุ่มควบคุมในช่วงบ่าย วันที่ 2 สอนกลุ่มทดลองในช่วงเช้าและสอนกลุ่ม
ควบคุมในช่วงเช้า สลับกันจนเสร็จสิ้นการทดลอง
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 1 กล่าวว่า “ ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั
การสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบการบูรณาการการอ่านและการเขียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ”
การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนก่อนและหลังที่เรียน
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) แบบไม่เป็น
อิสระจากกัน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนของกลุ่มทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
ก่อนการเรียน
30
หลังการเรียน
30
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

18.90
22.83

S.D.
4.91
5.86

t
5.63**

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
มฤทธิ์ทยางด
านการอวมมื
านและการเขี
น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนด้ผลสั
วยการเรี
นแบบร่
อแบบบูรยณาการการอ่
านและการเขียน (CIRC)
ก
อ
นและหลั
ง
เรี
ย
นของกลุ
ม

ทดลอง
สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สามารถแสดงผลดังภาพที่ 1
25
20
15
10
5
0
กอนเรียน

หลังเรียน

ภาพที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
สมมติฐานข้อที่ 2 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้
รับการสอนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน”
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังการเรียนของกลุม่ ควบคุม โดยการทดสอบ
ค่าที (t – test) แบบไม่เป็นอิสระจากกัน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนก่อน
และหลังการเรียนของกลุ่มควบคุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
ก่อนการเรียน
30
หลังการเรียน
30
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

17.33
19.33

S.D.
3.47
4.97

t
3.49**

ผลสั่ 2มฤทธิ
านการอ
น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที
พบว่์ทาางดผลสั
มฤทธิานและการเขี
ด์ า้ นการอ่ายนและการเขี
ยนของนักเรียนหลังการเรียน
นและหลั
มทดลอง
โดยใช้การสอนแบบปกติ สูงกว่าก่อนการเรีกยอนอย่
างมีงนเรียั ยสำนของกลุ
าคัญทางสถิ
ตทิ ร่ี ะดับ .01 สามารถแสดงผลในภาพที่ 2
25
20
15
10
5
0
กอนเรียน

หลังเรียน

ภาพที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
สมมติฐานข้อที่ 3 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั
การสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการสอนแบบปกติ”
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบเป็นอิสระจากกัน
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ที่เรียนแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) และการเรียนแบบปกติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
ก่อนการเรียน
30
หลังการเรียน
30
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

22.83
19.33

S.D.
5.86
4.97

t
4.63 **

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานและการเขียน
แบบบูรณาการอ่านและการเขียนหลังการทดลองสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง
สามารถแสดงผลดังกราฟที่ 3
25
20
15
10
5
0
กอนเรียน

หลังเรียน

ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียน
แบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) และแบบปกติ
การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอตามลำาดับ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
สอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน”
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและ
การเขียน (CIRC) มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนการทีผ่ ลการวิจยั
ปรากฏดังนี้ อาจเป็นผลเนือ่ งมาจากนักเรียนได้รบั ประสบการณ์จาก ลักษณะของกิจกรรมในการเรียนแบบร่วมมือ
แบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ทีไ่ ด้สง่ ผลให้นกั เรียนมีความเข้าใจในการอ่านและการเขียนสูงขึน้
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ประการที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ใน
ขั้นสอน มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ครูสอนนักเรียนทีละกลุ่ม ซึ่งครูสามารถจัด
ประสบการณ์ในการเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนได้
ประการที่ 2 ลักษณะการจัดนักเรียนเข้ากลุม่ ในการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน
(CIRC) เป็นการจัดให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถต่างกันมาทำางานร่วมกันโดยทีก่ ลุม่ หนึง่ ๆ จะมีนกั เรียนทีเ่ รียนเก่ง
ปานกลาง และเรียนอ่อนคละกัน ซึง่ การจัดกลุม่ แบบนี้ นักเรียนทีอ่ อ่ นก็จะได้รบั ความช่วยเหลือจากนักเรียนทีเ่ ก่ง
เช่นการช่วยกันอธิบายในสิง่ ทีน่ กั เรียนอ่อนไม่เข้าใจเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในกลุม่
ประการที่ 3 การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) เปิดโอกาสให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงแต่ละคนจะมีบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนขึ้น
ซึ่งโรเจอร์ (Roger, 1996 อ้างถึงใน รสิกา สายมณี, 2547) กล่าวว่า การเรียนรูท้ ส่ี าำ คัญมักจะเกิดจากการลงมือ
กระทำาของผูเ้ รียนเอง ถ้านักเรียนมีสว่ นร่วมและมีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรูจ้ ะช่วยในการเรียนรูข้ อง
นักเรียนมากขึน้ นอกจากนีก้ ารร่วมกันทำางานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายทำาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
วันเพ็ญ บุญชุม (2542) ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนทีม่ ตี อ่ ความเข้าใจในการอ่าน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
สมมติฐานข้อที่ 2 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน”
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่
ได้รับการสอนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติสามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
และการเขียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ถึงแม้จะไม่ได้เน้นฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม
เป็นคู่ แต่การที่ครูสอนตามลำาดับขั้นตอนการอ่านตามคู่มือครู โดยเริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมการเตรียมอ่าน การ
เขียนและกิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนรู้ โดยที่ครูคอยเป็นผู้ชี้แนะและให้นักเรียนคิดเองสามารถช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งหลังการเรียนนักเรียนได้รับประสบการณ์
เพิ่มขึ้นทำาให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับเบญจมาศ กาลาศรี (2545) ที่ศึกษาความเข้าใจใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน พบว่าความเข้าใจในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
สอนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติสามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความเข้าใจในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้น เพราะนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
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สมมติฐานข้อที่ 3 กล่าวว่า “ ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั
การสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการสอนแบบปกติ ”
ในการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน
ต่างชนิดนี้ พบว่า ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านและการเขียนของ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการ
เรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและ
การเขียน (CIRC) ทำาให้นกั เรียนได้มโี อกาสเรียนรู้ ทำาความเข้าใจและฝึกปฏิบตั กิ ารทำางานกลุม่ ก่อนเริม่ เรียน ช่วยให้
นักเรียนสามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นลำาดับขัน้ ตอน มองเห็นความสำาคัญของการทำางานร่วมกัน การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ โดยมุง่ ความสำาเร็จของกลุม่ เป็นสำาคัญ นอกจากนี้ ยังแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ย่อย
กลุม่ ละ 4 – 6 คน โดยทีส่ มาชิกในกลุม่ มีระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกต่างกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการ
ทำางานหมุนเวียนสับเปลีย่ นกันไป ทำาให้นกั เรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง มีความกระตือรือร้น แสดงความเป็น
ผูน้ าำ รับผิดชอบในการทำางาน รวมทัง้ แสดงความมีนาำ้ ใจ ช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ รียนอ่อน เพือ่ ให้งานของกลุม่ ดำาเนิน
ไปถึงเป้าหมาย นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสในบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเท่าเทียมกัน จึงทำาให้นกั เรียนเกิดกำาลัง
ใจและมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าทำามากขึน้ เพราะเปิดโอกาสให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองให้
มากทีส่ ดุ และให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในแต่ละกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง มีการอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อหาคำาตอบจากเรื่องที่
อ่านทำาให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับการแสดงความคิดเห็น ประกอบการได้รบั ฟังความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย
จากกลุม่ ทำาให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดหาเหตุผลในแง่มมุ ต่าง ๆ และได้ขอ้ สรุปทีเ่ หมาะสมจากลักษณะการจัดกิจกรรมดัง
กล่าว สอดคล้องกับคำากล่าวของสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (อ้างถึงใน รสิกา สายมณี, 2547) ที่ว่า การร่วมกันเรียน
ทำาให้นักเรียนภายในกลุ่มได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายจากการโต้แย้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รับรู้ปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้มีส่วนส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการเขียนและ
การอ่านทีต่ อ้ งใช้ความรอบคอบ ต้องรูจ้ กั การประมวลความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาและสามารถนำามาปรับประยุกต์ใช้ได้ จึงช่วย
พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของเด็ก สิง่ สำาคัญเมือ่ ได้บรู ณาการการอ่านและการเขียนเข้าด้วยกัน
แล้ว จะทำาให้เด็กมีประสบการณ์หลากหลายและจะนำาไปสูค่ วามคิดระดับสูงขึน้ ซึง่ ต่างไปจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติทเ่ี น้นครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูเ้ น้นทีผ่ ลงานมากกว่ากระบวนการทำางาน ทำาให้ขาดการพึง่ พา
กันของสมาชิกในกลุม่ เพราะไม่มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ทำาให้มมี มุ มองทีแ่ คบในการตอบคำาถามไม่ได้ฝกึ
คิดให้เหตุผลทีเ่ หมาะสม จึงส่งผลให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติมปี ระสิทธิภาพด้านการอ่านและการเขียนต่าำ
กว่านักเรียนกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจยั ไปใช้
1. ครูผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี ต้องศึกษารายละเอียด วิธีการ และลักษณะขั้นตอนของ
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วิธีสอนแบบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อการสอน การให้โอกาสและเวลากับนักเรียน
ในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับวิธีการเรียนแบบนี้ด้วย
2. ควรมีความยืดหยุน่ เวลาให้เหมาะสมกับความสนใจในการอภิปรายเพือ่ หาคำาตอบของนักเรียนซึง่ ทำาให้
นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านเพิม่ สูงขึน้
3. ครูจำาเป็นต้องใช้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ครูเป็นบุคคลสำาคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน
ร่วมกันสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เป็นมิตรต่อกัน ทำาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น ยอมรับซึ่งกันและกัน
จะช่วยให้สมาชิกภายในกลุ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและจะส่งผลให้การเรียนแบบร่วมมือเกิดประโยชน์
มากที่สุด
4. ครูมีบทบาทสำาคัญที่จะฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดพิจารณาเหตุผล ในการตอบคำาถามประเภทที่ต้อง
แสดงความคิดเห็นและใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ โดยการให้กาำ ลังใจ เลือกใช้คาำ ถามทีเ่ หมาะสมกับวุฒภิ าวะ
ของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ใช้เวลาคิดไม่ดว่ นเฉลยคำาตอบหรือสรุปเรือ่ งก่อนทีน่ กั เรียนจะตอบคำาถาม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อนักเรียนชั้น
อื่น ๆ โดยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน
2. ควรศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีอย่างต่อเนื่อง
กันตลอดภาคเรียน ซึ่งช่วยให้มองเห็นพัฒนาการด้านทักษะด้านการอ่านและการเขียนและพฤติกรรมการร่วม
มือในการเรียนของนักเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมหรือลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอื่น ๆ เช่น เจตคติ ความคงทนในการ
เรียนรู้ ความรับผิดชอบ เป็นต้น
4. ควรมีการศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) กับรายวิชา
อื่น ๆ เพื่อนำาไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป
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