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บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงทดลองนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาความสามารถในการเรียนการอ่านวชิาภาษาองักฤษ 

โดยใช้เทคนิค Learning Together ของนักเรียน  ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค Learning Together 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Learning 

Together 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Learning 

Together กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ปทุมธานี ภาคเรียนที� � ปี

การศึกษา ��60 จ�านวน 21 คน เครื�องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที�  3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านวิชา

ภาษาองักฤษ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้

วิชาภาษาองักฤษ สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ Pair t-test   

ผลการวจิยัพบวา่ 1)นกัเรียนมีความสามารถการอ่านจบัใจความโดยใช ้เทคนิค Learning Together มี

นกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และมีนกัเรียนไม่ผ่านจ�านวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.90 2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ 0.5 คือ ครั� งที�  1 t =2.42 และค่า sig.(2-tailed) =0.025 ครั� งที�  2 t = 6.25 และค่า sig.          

(2-tailed) มีค่า 0.000 ครั� งที� 3 t = 3.99 และค่า sig.(2-tailed) = 0.001 3) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดับดี

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 

470457474472473



2 
 

มาก จ �านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ระดับดี จ�านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04 4) ผลการศึกษาความพึง

พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านจบัใจความภาพรวม อยู่ในระดบัมากที�สุด (Mean = 4.65 S.D. = 

0.63)  

 

ค�าส�าคัญ : ความสามารถการอ่านจบัใจความ, ภาษาองักฤษ , เทคนิค Learning Together 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาองักฤษมีความส�าคญัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  และเข้ามามี

บทบาทส�าคญัในวิถีชีวิตของผูค้นจ�านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความกา้วไกลทางด้านเทคโนโลยีและการ

สื�อสาร  ส่งผลให้ภาษาองักฤษยิ�งทวีความส�าคญัมากยิ�งขึ�น เพราะถือเป็นเครื�องมือในการติดต่อสื�อสาร การศึกษา

ค้นควา้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายรวมถึงการประกอบอาชีพ (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2551 : 1) กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้�าหนดใหม้ีการเรียนการสอนภาษาองักฤษทุกช่วงชั�น 

โดยมีความคาดหวงัวา่เมื�อนกัเรียนเรียนภาษาองักฤษอยา่งต่อเนื�อง นกัเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับ

และส่งสารนักเรียนต้องเรียนรู้และได้รับการพฒันาทั� ง 4 ทกัษะคือ การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะดา้นการอ่านซึ� งเป็นทกัษะที�ให้ประโยชน์ส�าหรับนกัเรียนในการแสวงหาความรู้และ

เป็นเครื�องมือส�าคญัที�ใช้สื�อสารในการศึกษาได้ (กรมวิชาการ, 2551) 

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจึงได ้จดัทายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั�นพื�นฐานปี

การศึกษา 2558 ขึ�น โดยก�าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ขอ้ที� 1 ที�วา่ “เด็กที�จบชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ตอ้งอ่านออก

เขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที�เป็นรูปธรรม” ในการนี�  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

โดยส�านกัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไดด้าเนินการพฒันาและสนบัสนุนส่งเสริม ให้ครูในโรงเรียนทุกแห่งพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควิธีต่างๆ เพื�อให้นกัเรียนในทุกระดบัชั�นสามารถอ่านเขียนได้ตามความสามารถของ

นกัเรียนที�จบในแต่ละชั�นปี ดงันั�นการจดัการศึกษาภาคบงัคับของประเทศไทยก็ไดมุ้่งเน้นให้ผูเ้รียนทุกคนอ่าน

ออก เขียนไดเ้ป็นสิ�งแรก  เพราะขั�นตอนต่อไปของการเรียนการสอนตอ้งใชก้ารอ่านเป็นพื�นฐาน  ถา้นกัเรียนอ่าน

ไม่ไดก็้ไม่สามารถที�จะท�ากิจกรรมอยา่งอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนได ้โดยเฉพาะการเรียนการสอนใน

ปัจจุบนั  เนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมหรือคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื�อเสริมสร้างพฒันาการสติปัญญา ดงันั�นการ

ส่งเสริมการอ่านจึงเป็นเรื�องที�มีความส�าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นอยา่งยิ�ง  

การอ่านเป็นสิ� งจ�าเป็นให้แก่มนุษย์มากทุกด้าน และทุกโอกาส การอ่านจะช่วยส่งเสริมความรู้ 

ความคิดของมนุษยใ์ห้เพิ�มพูนขึ�น การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจส�าหรับไขความรู้ ที�มีอยูม่ากมายในโลก การอ่าน
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เป็นเครื�องมือในการแสวงหาความรู้ การอ่านท�าให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านเป็นเครื�องมือส่งเสริมความคิด 

การอ่านท�าให้เกิดความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ การอ่านเป็นเครื�องมือรับทอดทางมรดกทางวฒันธรรมของ

คนรุ่นต่อๆ ไป  

 ทักษะการเรียนรู้ในด้านการอ่านนั� นสามารถท�าได้ตลอดเวลา เช่น อ่านจากหนังสืออ่านจาก

ประสบการณ์การเดินทางบนทอ้งถนน อ่านจากป้ายโฆษณา ป้ายบอกสัญญาณจราจร อ่านจากค�าบนถุงขนม

ต่างๆ ความรู้ของเด็กจะเพิ�มพูนขึ�นเมื�อเด็กไดรั้บโอกาสในการท�ากิจกรรมเกี�ยวกบัการอ่านร่วมกบัผูใ้หญ่ และ

กิจกรรมที�จดัให้เด็กไดอ้่านตามล�าพงั การอ่านกบัเพื�อนเป็นคู่ เป็นกลุ่มย่อยเพื�ออภิปรายร่วมกนั และสิ�งที�เด็ก

เขียนขึ�นเองนบัไดว้า่เป็นการอ่านที�ดีที�สุดของเด็ก ส่วนการเขียนเป็นการสื�อสารแสดงความคิด ความรู้สึกออกมา

อยา่งมีความหมาย ดงันั�นการเขียนและการอ่านควรด�าเนินไปพร้อมๆกนั เนื�องจากการเป็นนกัเขียนที�ดีไดน้ั�นตอ้ง

อาศยัการอ่านที�แตกฉานในเรื�องนั�นๆ ส่วนการฝึกฝนให้เด็กเขียนหนงัสือไดน้ั�นครูตอ้งตระหนกัถึงการฝึกเขียน 

ที�อาศยัการลอกเลียนแบบ เนน้การฝึกกลา้มเนื�อมือเพื�อฝึกความสวยงามของลายมือนั�น จะแตกต่างกนัโดยสิ�นเชิง

จากการฝึกเขียนที�ใช้ความคิด ซึ� งเกิดขึ�นจากการฝึกคิดและถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาสัญลกัษณ์ก็คือ

ตัวอักษร การฝึกอย่างเป็นธรรมชาติ ท�าไดโ้ดยให้เด็กไดฟั้งมาก อ่านมากจนสามารถถ่ายทอดเองได ้และค่อย

ฝึกฝนความถูกตอ้งสวย งามภายหลงั สภาพการณ์ของการสอนอ่านเขียนให้กบัเด็กอนุบาลในปัจจุบนัพบวา่ ครู

มกัละเลยการสอนอ่านเขียน ถา้มีการสอนอ่านเขียน ซึ� งผิดจากธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็ก การด�าเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนครูเป็นผูมี้บทบาทเสียส่วนใหญ่ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน การจดักิจกรรมจะเนน้

ครูเป็นศูนยก์ลาง ครูใช้การควบคุมมากกว่าการกระตุน้ ท�าให้เด็กมีพฤติกรรมการตอบสนองมากกว่าการริเริ�ม 

การปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กมีน้อยเพราะครูไม่เขา้ใจวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ทั�งที�กิจกรรมที�ส่งเสริมการ

เรียนรู้นั�น ควรให้เด็กมีส่วนร่วมหรือด�าเนินกิจกรรมให้มากที�สุด ครูเป็นเพียงผูเ้ตรียมเนื�อหาหรือประสบการณ์

ให้เด็กคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งกระตุน้ให้เด็กไดท้ �ากิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น จนเกิดความความสนใจใน

การอ่านเขียน อนัเป็นพื�นฐานส�าคญัในการพฒันาทกัษะทางภาษาในระดบัสูงต่อไป   

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ช่วยพฒันาการอ่านของเด็กในด้านกระตุ้นความสนใจในการอ่าน      

สร้างสื�อการสอนที�ทนัสมยั สร้างนวตักรรมเพื�อเสริมสร้างให้เด็กเกิดทกัษะการเรียนวิชาภาษาองักฤษสุนันทา 

สุนทรประเสริฐ(2545 : 1) กล่าวถึงชุดกิจกรรมไวว้่าเป็นสื�อประเภทหนึ� งซึ� งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื�องที�จะสอน

เท่านั�น ชุดกิจกรรมจึงเป็นนวตักรรมการใชสื้�อการสอนแบบประสมโดยอาศยัระบบบูรณาการสื�อหลายๆอย่าง

เขา้ดว้ยกนั เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และนพคุณ แดงบุญ (2552:1) กล่าวา่ 

ชุดกิจกรรมเป็นสื�อการสอนที�ผูส้อนสร้างขึ�น สรุปไดว้า่ประกอบดว้ยสื�อวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้หา
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เป็นชุด เพื�อเกิดความสะดวกต่อการเรียน การสอน และท�าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการ

เรียนรู้ ทั�งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะการเรียน 

รูปแบบการเรียนรู้มีให้เลือกใช้มากมายแต่รูปแบบการเรียนรู้ที�น่าสนใจและน�ามาใชก้บันกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาได้คือ  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ Learning Together (LT) 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ Learning Together (LT) จัดกลุ่มผู ้เ รียน เข้ากลุ่มคละ

ความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ4 คน ศึกษาเนื�อหาสาระร่วมกนัโดยก�าหนดบทบาทให้แต่ละคนมี

หน้าที�ช่วยเหลือกลุ่มในการเรียนรู้ กลุ่มสรุปค�าตอบร่วมกันส่งค�าตอบเป็นผลงานของกลุ่ม ผลงานกลุ่มได้

คะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั�นจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนในการท�ากิจกรรมครั� งนี� ไดใ้ช้เทคนิคการ

เรียนรู้รูปแบบ Learning Together ข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สุวิทย์ มูลค�า และอรทัย มูลค�า 

(2545 : 175) ได้ศึกษาข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ LT ไวด้ังนี�  ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่

รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับผูอื้�น ส่งเสริมให้ผูเ้รียนผลัดเปลี�ยนกันเป็นผูน้�า ส่งเสริมให้ผูเ้รียนที� มี

ความสามารถต่างกนัได้เรียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง ผู ้เรียนมี

ความสุข สนุกสนานกบัการเรียนรู้ ชาญชยั ยมดิษฐ์ (2548 : 135) ไดศึ้กษาขอ้ดีของกระบวนการกลุ่มร่วมมือกนั

เรียนรู้ ไวด้งันี�  นกัเรียนทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการท�างานและการเรียนรู้  นกัเรียนรู้ทักษะ

ของการอยู่ร่วมกันในสังคม นักเรียนซึ� งมีปฏิกิริยาต่อกนัและกนันั�นได้เกิดการเรียนรู้ในเจตคติ ค่านิยมและ

ความรู้ซึ� งกนัและกนั นักเรียนได้ฟังความคิดเห็นจากคนอื�น ท�าให้มีความคิดกวา้งขวาง  

ดงันั�น จากเหตุผลและขอ้มูลที�กล่าวจึงท�าให้ท�าให้ผูว้ิจยัสนใจที�จะศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื�อส่งเสริมความรู้ในด้านการอ่านโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ซึ� งการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ท�าใหน้กัเรียนมีความรักในการอ่านเพิ�มมากขึ�น และมีแนวทางการท�าให้

การอ่านมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค.์ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื�อศึกษาความสามารถในการเรียนการอ่านวิชาภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค Learning Together 

ของนักเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

2. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Learning Together 

3. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านวชิาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Learning Together 

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค 

Learning Together 
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2. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการเรียนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค Learning Together ของ

นักเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Learning Together อยูใ่นระดบัดี 

3. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Learning Together มีคะแนน

ไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� ของคะแนนเตม็ 

4. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค Learning 

Together อยูใ่นระดบัมาก  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

การวจิยัครั� งนี�มีขอบเขตดงันี�  

1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  คือ นักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  3 จ�านวน 21 คน                                         

โรงเรียนรัตนโกสินทร์ – รังสิต ภาคการศึกษาที� 2 ปีการศึกษา 2560  

2. ตวัแปรที�จะศึกษา 

2.1) ตวัแปรตน้ คือ  

(1) ชุดกิจกรรมการอ่านวชิาภาษาองักฤษ  

(2) การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Learning Together 

2.2) ตวัแปรตาม คือ 

(1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 

(2) ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 

(3)  พฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม Learning Together  

(4) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมโดยเทคนิค Learning Together 

3. ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

เนื�อหาที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ การอ่านโดยผ่านชุดกิจกรรม และจากในบทเรียนหนงัสือ Active 

English Primer Book 3 และActive English Primer Book 4 ส�านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 10 ชุด คือ ชุดที� 1  เรื�อง A Classroom ชุดที� 2 เรื�อง A House ชุดที� 3 เรื�อง The Bird ชุดที� 4 เรื�อง The Day 
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ชุดที� 5 เรื�อง The Month ชุดที� 6 เรื�อง The Body ชุดที� 7 เรื�อง A City ชุดที� 8 เรื�อง An English Class ชุดที� 9 เรื�อง 

Boys And Girls ชุดที� 10 เรื�อง The Seasons 

 

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ 

4.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านวชิาภาษาองักฤษ 

4.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอนดงันี�  

1. ขั�นเตรียม   

1.1 ผูส้อนชี�แจงและอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 10 เรื�อง โดยใช้ชุด

กิจกรรมส่งเสริม ภาษาองักฤษที�มีการเรียนโดยใชเ้ทคนิค Learning Together (LT) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จ�านวน10 ชุด 

2. ขั�นด�าเนินการ 

2.1 ผูส้อนให้นกัเรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre- test) โดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนวิชาภาษาองักฤษ จ�านวน 3 เรื�อง 15 ขอ้ ใช้เวลา 50 นาที 

2.2 ผูส้อนด�าเนินการสอนตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั�งหมด 10 เรื�อง โดยแบ่งชุดกิจกรรมเป็น 2 

ส่วน  

ส่วนที� 1 จ�านวน 5 ชุด ใช้เรียนรู้เป็นรายบุคคล หลังจากท�าไป 2 ชุด จึงท�าการทดสอบ และให้

เรียนอีก 3 ชุด แลว้จึงทดสอบเพื�อเก็บคะแนน 

ส่วนที� 2 จ�านวน 5 ชุด ใชเ้รียนรู้เป็นรายกลุ่ม หลงัจากท�าไป 2 ชุด จึงท�าการทดสอบ และให้เรียน

อีก 3 ชุด แลว้จึงทดสอบเพื�อเก็บคะแนน 

2.3 ผู้สอนให้นักเรียนทดสอบความรู้หลังเรียน (Post- test) โดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษเป็นแบบทดสอบคู่ขนานที�สร้างขึ�น จ�านวน 3 เรื�อง 15 ขอ้ ใช้เวลา 50 นาที 
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3. ขั�นสรุป 

3.1 ผูส้อนให้นกัเรียนสรุปความรู้ที�ได้เรียนมา จากกการเรียนทั�ง 2 แบบ โดยท�าแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

3.2 น�าขอ้มูลที�รวบรวมไดท้ั�งหมดมาวิเคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัได้ท�าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้

โปรแกรมทางสถิติส�าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงันี�   

1. ผูว้จิยัไดน้�าผลการแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน การพฒันาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค (Learning Together : LT) น�าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t  

(t-test)  

2. เพื�อส่งเสริมการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 3 ทั�งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติ

พื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

3. ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมส�าเร็จรูป แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล  

4. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

7. ผลการวิจัย 

1) นักเรียนมีความสามารถการอ่านจบัใจความโดยใช้ เทคนิค Learning Together มีนักเรียนผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีนกัเรียนไม่ผา่นจ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90  
2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนัยส�าคญัที�ระดับ 0.5 คือ ครั� งที� 1 t =2.42 และค่า sig. (2-tailed) =0.025 ครั� งที� 2 t = 6.25 และค่า sig. (2-tailed) 

มีค่า 0.000 ครั� งที� 3 t = 3.99 และค่า sig. (2-tailed) = 0.001  

3) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัดีมาก จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ระดบัดี จ�านวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.04  

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ ภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากที�สุด (Mean = 4.65 S.D. = 0.63)  
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8. อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิค Learning Together 

(LT) เพื�อส่งเสริมความรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 สามารถอภิปรายผลซึ�งเป็น

ขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปนี�  1) ความสามารถการอ่านโดยใช ้เทคนิค Learning Together โดยแบ่งเป็นกลุ่ม จ �านวน 4 

กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 3 กลุ่ม และกลุ่มละ 6 คน 1 กลุ่ม นกัเรียนจ�านวน 21 คน พบวา่มีนกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

จ�านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50 และมีนักเรียนไม่ผ่านจ�านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50 แต่เมื�อพิจารณาลด

เกณฑ์การประเมินลงเป็นร้อยละ 70 จะมีนกัเรียนผา่นเกณฑ์ทั�งหมด และเมื�อพิจารณาเป็นรายบุคคล มีนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และมีนักเรียนไม่ผ่านจ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.90 ผูว้ิจยัได้จดัท �าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่าน วิชาภาษาองักฤษ หนังสือ PRIMER Book 3 , PRIMER 

Book 4 หน่วยการเรียนรู้เรื�อง A Classroom , A House , The Bird , The Day, The Months ,The Body, A City, An 

English Class, Boys And Girls ,The Seasons โดยการวิเคราะห์จากโครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้  

โดยสร้างชุดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั ด�ารงศกัดิ�  มีวรรณ์ (2552:17) สรุปไวว้า่ ชุดกิจกรรมคือ การจดัประสบการ

เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งการเรียนรู้ที�

หลากหลาย โดยครูตอ้งเป็นผูว้างแผน ก�าหนดเป้าหมายวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้สิ�งที�ตอ้งการผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหนา้ที�ให้ค �าปรึกษา กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ Learning 

Together (LT) จดักลุ่มผูเ้รียน เขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ4 คน ศึกษาเนื�อหาสาระ

ร่วมกนัโดยก�าหนดบทบาทใหแ้ต่ละคนมีหน้าที�ช่วยเหลือกลุ่มการเรียนรู้ กลุ่มสรุปค�าตอบร่วมกนัส่งค�าตอบเป็น

ผลงานของกลุ่ม ผลงานกลุ่มไดค้ะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั�นจะไดค้ะแนนเท่ากนัทุกคนในการท�า

กิจกรรมครั� งนี� ไดใ้ช้เทคนิคการเรียนรู้รูปแบบ Learning Together ขอ้ดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สุ

วิทย ์มูลค�า และอรทยั มูลค�า (2545 : 175) ไดศึ้กษาขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (LT) ไวด้งันี�  

ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตวัเอง และกลุ่มร่วมกบัผูอื้�น ส่งเสริมใหผู้เ้รียนผลดัเปลี�ยนกนัเป็นผูน้�า ส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนที�มีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง 

ผูเ้รียนมีความสุข สนุกสนานกบัการเรียนรู้ ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548 : 135) ไดศึ้กษาขอ้ดีของกระบวนการกลุ่ม

ร่วมมือกนัเรียนรู้ ไวด้งันี�  นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการท�างานและการเรียนรู้  นัก

เรียนรู้ทกัษะของการอยู่ร่วมกนัในสังคม  นักเรียนซึ� งมีปฏิกิริยาต่อกนัและกนันั�นได้เกิดการเรียนรู้ในเจตคติ 

ค่านิยมและความรู้ซึ� งกนัและกนั  นกัเรียนไดฟั้งความคิดเห็นจากคนอื�น ท�าให้มีความคิดกวา้งขวาง กล่าวค�าชื�น

ชมเพื�อเป็นการเสริมแรงสร้างก�าลงัใจ บุคคลหรือกลุ่มที�มีคะแนนยอดเยี�ยม นกัเรียนคนใดท�าคะแนนไดดี้กวา่ 

ครั� งก่อน จะไดรั้บค�าชมเชยเป็นรายบุคคล และกลุ่มใดท�าคะแนนได้ดีกว่าครั� งก่อนจะได้รับค�าชมเชยทั�งกลุ่ม
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ผูว้ิจยัพบวา่ การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค Learning Together (LT)มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที� มีความร่วมมือกนัใน

การท�างานกลุ่ม กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ สนุกกบัการเรียนกบัชุดกิจกรรมการอ่านซึ� งสอดคล้องกับ

งานวิจยั อรอุมา เพชรนุ้ย (2556) การศึกษาความสามารถอ่านค�าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียน ชั�นประถมศึกษา

ปีที� 3 ผลการวิจยัพบว่า 1. ความสามารถอ่านค�าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�3 ที�มี

ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัการสอนอ่านเป็นค�าร่วมกบัเทคนิค Picture Me Reading อยู่ในระดบัดี 

ความสามารถอ่านคาศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�3 ที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการ

อ่านหลงัการสอนอ่านเป็นค�าร่วมกบัเทคนิค Picture Me Reading สูงขึ�น  

2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Learning Together เป็นรายบุคคล 

นักเรียนจ�านวน 21 คน พบวา่ก่อนเรียนมีนกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ

นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และหลงัเรียนมีนกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67 แต่มีนกัเรียนจ�านวน 

11 คน ก่อนเรียนมีคะแนนต��ามาก แต่หลงัเรียนแลว้มีคะแนนสูงขึ�นมาก  โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรางค์ 

สายอุดม (2541) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ส�าหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนสูงขึ� นเป็นที�น่าพอใจ และมีความรู้ ความเข้าใจใน

โครงสร้างทางไวยากรณ์มากขึ�น ส่งผลให้สัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน

สูงขึ�นกวา่ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกหัด และวราพรรณ จิตรัมย ์(2559) ศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง

และการพูดภาษาองักฤษส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT ผลการวิจยัพบว่า 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนมีผลสัมฤทธิ�  ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตที�ระดบั 

.05 

3) พฤติกรรมการเรียนรู้พฤติกรรม  อ่านจบัใจความภาษาองักฤษ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

นักเรียนจ�านวน 21 คน เป็นรายบุคคล พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัดีมาก จ �านวน 17 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.95 ระดับดี จ �านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04 และพฤติกรรมการเรียนรู้พฤติกรรม  อ่านจบัใจความ

ภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 นักเรียนจ �านวน 21 คน เป็น

รายกลุ่ม พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัดีมาก จ �านวน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75.00  และระดับดี 

จ�านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยสอดคลอ้งกบั นางนภาพร วงศ์พุทธา (2557) ได้ศึกษาคน้ควา้ การพฒันา

ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2/12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑลพบวา่ผลการพฒันาทกัษะการอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 19 คน หลงัจากนกัเรียนไดฝึ้กการอ่าน

พบวา่ แบบฝึกชุดที� 1 นกัเรียนผา่นเกณฑ์ประเมินร้อยละ 68.42 ชุดที� 2 ร้อยละ 73.68 ชุดที� 3 ร้อยละ 78.94 ชุดที� 

478465482480481
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4 ร้อยละ 73.68 และนกัเรียนผา่นเกณฑ์ประเมินร้อยละ 78.94 ในการอ่านแบบฝึกชุดที� 5 จากผล การท่าทั�ง 5 ชุด

แสดงวา่ นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการอ่านดีขึ�น 

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ และการเรียนโดยใช้

เทคนิค Learning Together (LT)ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จ�านวน 21 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ และการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค Learning Together (LT) ภาพรวม อยูใ่นระดบั

มากที�สุด (Mean = 4.65 S.D. = 0.63) เมื�อพิจารณาแต่ละดา้นมีคะแนนเฉลี�ยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงันี�  ดา้นเนื�อหา 

อยูใ่นระดบัมากที�สุด(Mean = 4.76 S.D. = 0.50) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.62 S.D. = 

0.71) ดา้นชุดกิจกรรม อยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.62 S.D. = 0.65) และด้านประโยชน์ที�ได้รับจากการเรียนรู้ 

(Mean = 4.60 S.D. = 0.68) ซึ� งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ วราพรรณ จิตรัมย์ (2559) ศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมฝึก

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT 

ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนช้นัประถมศึกษาปีที� 3 ที�มีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการ

ฟังและการพูด ภาษาองักฤษส�าหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT มีค่าเฉลี�ยความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และ กรวีณา ศรีละพ ันธ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื� องการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ�  และความพึงพอใจในการเรียน เรื�องความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยวิธีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขนั TGT ผลการวิจยัพบวา่ 1.)การจดัการเรียนรู้เรื�องความน่าจะเป็นของนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 เรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิค เทคนิค Learning Together ประสิทธิภาพที�ระดับ 85.32/84.90 

2.) การศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�องความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี� ที� 3 ก่อน

และหลงัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขนั TGT แตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั 0.5 

โดยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3.) ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีระดบั

ความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
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9. ข้อค้นพบจากการวิจัย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค Learning Together (LT) เพื�อส่งเสริมการอ่านจบั

ใจความ  สามารถพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ไดดี้ขึ�น 

เพราะมีกระบวนการ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม นกัเรียนแลกเปลี�ยนเรียนรู้ท�าให้เกิดความรู้ดา้นการอ่าน ค�าศพัท ์และ

ใจความส�าคญัของเรื�อง ซึ� งปกติแล้วนักเรียนจะไม่ชอบวิชาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในเรื�องการอ่าน แต่เมื�อ

นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช ้เทคนิค Learning Together (LT) ท�าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน อยาก

เรียนรู้เพิ�มขึ�น เป็นการกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนอยากรู้ อยากอ่าน และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุ่ม  
 

10. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

1. ควรมีการพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชก้ารเขียน และการสนทนา ในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื�น  ๆ  ตามความเหมาะสม เพื�อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียน

การสอนที�หลากหลาย           

2. ฝึกการท�างานเป็นกลุ่มสมาชิกทุกคนร่วมมือกนัเพื�อกระตุน้ใหต้ั�งใจท�ากิจกรรมให้ไดค้ะแนนที�

ดี และผูส้อนควรมีรางวลัปลอบใจและยกยอ่งส�าหรับกลุ่มที�มีคะแนนนอ้ยแต่มีความพยายาม. 

  ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยต่อไป 

1. ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเกี�ยวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื�อง            

อื�นๆ 

2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษที�จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีต่างๆ 

เพื�อทดสอบวา่การเรียนรูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากกวา่เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

3. ควรมีการพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Learning Together (LT) ในเนื�อหาวิชา

ต่าง ๆ  
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