
ชื่อผลงานการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการ     
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอุบลวรรณ   บ่วงศิริ 
ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  หมวดวิชาสามัญ 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โทร. 0-2423-0131 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ  2560 
ประเภทงานวิจัย  ประเภทการเรียนการสอน (ชั้นเรียน) 
 
บทคัดย่อ  
  การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบร่วมมือ(Cooperative Learning) ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ 2. แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบร่วมมือ(Cooperative Learning) 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning)  พบว่า  คะแนนหลังเรียนรู้และก่อนเรียนรู้แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  แสดงว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นทุกด้านหลังจากเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) คิดเป็นร้อยละ48.58/83.69 
 2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมต่อ
การเรียนการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)  อยู่
ในระดับดีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ภาษาอังกฤษจึงมีการใช้ทั่วโลกมากกว่าภาษาอ่ืนๆ การเรียนการสอนก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีการใช้
ในการติดต่อในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม สถาบันการศึกษาจึงมีส่วนร่วมส าคัญในการช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ของประเทศให้มีการพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มี
สมรรถนะทางด้านภาษาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง สร้างฝีมือแรงงานในการ
น าไปประกอบอาชีพกับสถานประกอบการต่างๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 ในการเรียนการสอนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน พบว่านักเรียนชั้น ปวช. 2/5 ช่างไฟฟ้า
ก าลัง  มีปัญหาด้านการอ่าน เนื่องจากนักเรียนอ่านค าศัพท์หรือส านวน ประโยคไม่ถูกต้อง และสรุปใจความ
ส าคัญของเรื่องที่อ่านได้น้อย ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้หรืออ่านข้อความแล้ว ไม่สามารถ
ท าความเข้าใจกับข้อความได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการน าข้อความจากสื่อสิ่งพิมพ์



ภาษาอังกฤษมาพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการอ่านสูงขึ้น มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษและเล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
ทั้งในด้านการศึกษาค้นคว้าในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ การ อ่านสื่ อสิ่ ง พิม พ์ภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนโดยใช้ การจัดการ เรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หลังเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนรู้ 
 
นิยามศัพท ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนทักษะการอ่านของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบหลัง
เรียนรู้เปรียบเทียบกับก่อนเรียนรู้ 

การอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ จับใจความส าคัญและสรุป
เรื่องท่ีอ่านได้ ซึ่งวัดได้จากคะแนนการอ่านก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ที่ผู้วิจัยน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ หมายถึง บทความภาษาอังกฤษที่ก าหนด โดยน ามาจากหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ วารสารภาษาอังกฤษอ่ืนๆ และอินเทอร์เน็ต 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
ได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่ง
เป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือให้ ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 วิธีจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ได้แก่ การเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  ดังนี้ 
  1.  การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

 



       การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบทีม/กลุ่ม และการสอน
แบบจิ๊กซอว์  
 ทิศนา  แขมมณี  (2547:144)  ได้เสนอแนวคิดว่ากระบวนการกลุ่มมีตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์/ท างาน/ท ากิจกรรม   ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ตามวัตถุประสงค ์

2) ผู้เรียนมีการฝึก/ชี้แนะ/สอน  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างาน 
กลุ่มท่ีด ี
       3) ผู้เรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของตนเองทั้งในด้านเนื้อหา สาระที่ เรียนและกระบวนการ
ท างานร่วมกัน 
       4) ผู้สอนมีการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียน   ทั้งด้านเนื้อหาสาระ และกระบวนการกลุ่ม 
 2.  การเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
       การสอนแบบร่วมมือ   เฉลิม  อาจกล้า (2547:36)  ได้เสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ โดยแบ่งเป็น 6  ขั้นตอน  คือ  
       1. ขั้นแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
       2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  สร้างความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน 
       3. ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม 
       4. ขัน้ผู้เรียนรว่มมือช่วยเหลือกันเรียนรู้  ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากใบงาน 
       5. ขั้นสรุป  ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้เรียน 
       6. ขั้นวัดผลประเมินผล  วัดผลประเมินผลเป็นระยะๆ  
      ถ้าผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย สงสัยใฝ่รู้ แสดงข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา รวมทั้งใช้วิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  สร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ  และพัฒนาทักษะการคิดระดับที่สูงขึ้น เมื่อผู้เรียนจบ
ช่วงชั้นที่ 4  จะสามารถคิดในระดับสูงได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   
 แนวคิดทฤษฎีการสอนอ่านแบบร่วมมือ 
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีนักการศึกษาให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 121) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและ
เต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู้เป้าหมายของงานได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ไสว ฟักขาว (2544 : 193) และ Slavin (1987 : 7-13) อ้างถึงใน ไสว ฟักขาว, 2544 : 192) ที่
กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกใน
กลุ่มมีความสามรถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมี
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท างานร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดเป็นความส าเร็จของ
กลุ่ม 
 



2.2 ทักษะการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
   จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นการแปลสัญลักษณ์หรือตัวอักษรต่างๆเป็นค าพูดหรือสื่อความหมาย ถ่ายโยงความคิด 
ความรู้ จากผู้เขียนถึงผู้อ่าน การอ่านสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้ 
  1. การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษรที่ปรากฏให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของภาษานั้นๆ 
เช่น การอ่านออกเสียงเมื่อเริ่มเรียนหนังสือ การอ่านข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ การอ่านรายงาน เป็นต้น 
  2. การอ่านในใจ คือ การอ่านเพื่อตีความหมายหรือจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านที่ใช้
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านหนังสือ อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ อ่านสารคดี  เป็นต้น การอ่านแบบนี้
เพ่ือให้รู้ว่าเรื่องราวที่อ่านว่าด้วยเรื่องอะไร จุดใดเป็นจุดส าคัญของเรื่อง 
     ล าดับขั้นการพัฒนาการอ่าน 
  การพัฒนาสมรรถภาพด้านทักษะการอ่านนั้น มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาท าการศึกษาไว้มากมาย
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสอนและพัฒนาสมรรถภาพการอ่านส าหรับผู้เรียนตามช่วงที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
      สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543: 145 ) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการอ่านเป็นล าดับขั้น ดังนี้  
       1. ขั้นก่อนเริ่มอ่าน ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยก่อนเข้าโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล เด็กในวัยนี้
เริ่มใช้สายตาในการมองสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น รูปภาพ สิ่งของ ป้ายต่างๆ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วย
ให้เด็กได้เรียนรู้ค าใหม่ๆ และเป็นทางที่จะน าไปสู่การเรียนภาษาท่ีดี 
       2. ขั้นเริ่มต้นอ่าน ขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2 วัยนี้เด็กจะเริ่มคุ้นเคย
กับค าศัพท์สั้นๆง่ายๆ เริ่มต้นรู้จักใช้ค าท่ีสัมพันธ์กับความหมาย 
       3. ขั้นเริ่มต้นอ่านอย่างอิสระ ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครู
จะเริ่มแนะน าให้เด็กรู้จักค าที่ยากขึ้น สามารถอ่านเรื่องที่มีความยาวตั้งแต่ 100 - 300 ค า เริ่มสะกดค าจาก
ส่วนประกอบของค าได้ 
       4. ขั้นถ่ายโยงความรู้ ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขั้นนี้เด็กจะ
นาค าที่รู้จักในเรื่องไปใช้ในการเรียนมากขึ้น เริ่มมีประสบการณ์ในการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
       5. ขั้นวุฒิภาวะระดับกลาง ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นนี้
เริ่มมีทักษะทางการอ่านเพ่ิมขึ้นมาก เช่น ทักษะการอ่านโดยการกวาดสายตาให้เร็วขึ้น  และสามารถใช้
วิจารณญาณ เลือกเรื่องอ่านที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
       6. ขั้นวุฒิภาวะระดับสูง เริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ผู้อ่านจะเริ่มเลือกเรื่องที่ตน
สนใจตามรสนิยมของตน มีเจตคติเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มใช้เทคนิคการอ่านเข้ามาใช้ และมีสมาธิในการอ่านนาน
ขึ้น 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาการอ่านนั้นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน โดยต้องพัฒนาตั้งแต่
เด็ก ทั้งเรื่องภาษา ความรู้รอบตัว ความรู้เดิม และการตีความ 
 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   อรุณี  ศรีวงษ์ชัย (2551 : 49-50) กล่าวว่าเป็นการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมอง
ของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้างและมีความสามารถด้านใด มากน้อยเท่าใด เช่น พฤติกรรมด้านความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่ามากน้อยอยู่ในระดับใด นั่นคือ การ
วัดผลสัมฤทธิ์เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในด้านพุทธิพิสัย ที่เป็นการวัด 2 องค์ประกอบตาม
จุดมุ่งหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน ดังนี้ 



 1. การวัดด้านการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นผลงานปรากฏออกมา สามารถท าการสังเกตและวัดได้ เช่น วิชาศิลปศึกษา พล
ศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องวัดโดยใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ” (Performance test) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลพิจารณาที่วิธีปฏิบัติ (Procedure) และผลงานที่ปฏิบัติ 
 2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (Content) 
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการสอบวัดได้ 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

 2.1 การสอบแบบปากเปล่า (Oral test) การสอบแบบนี้มักกระท าเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการ
สอบที่ต้องการดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านฟังเสียง การสอบสัมภาษณ์ที่ต้องการดูการใช้ถ้อยค าในการ
ตอบค าถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่างๆ เช่น การสอบปริญญานิพนธ์ ที่ต้องการวัด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า ตลอดจนแง่มุมต่างๆ การสอบปากเปล่าสามารถวัดได้ละเอียดลึกซึ้ง และ
ค าถามก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามท่ีต้องการ 

 2.2 การสอบแบบให้เขียนความ (Paper-Pencil test or Written test) เป็นการสอบวัดโดย
ให้ผู้สอบเขียนเป็นตัวหนังสือตอบ ที่มีรูปแบบการตอบอยู่ 2 แบบ คือ 

 2.2.1 แบบไม่จ ากัดค าตอบ (Free response type) ได้แก่ การสอบวัดที่ใช้ข้อสอบแบบ
อัตนัย หรือความเรียง (Essay test) 

 2.2.2 แบบจ ากัดค าถาม (Fixed response type) เป็นการสอบที่ก าหนดขอบเขตของ
ค าถามท่ีจะให้ตอบ หรือก าหนดค าตอบมาให้เลือกซึ่งมีรูปแบบของค าถามค าตอบ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 2.2.2.1 แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง (Alternative) 
 2.2.2.2 แบบจับคู่ (Matching) 
 2.2.2.3 แบบเติมค า (Completion) 
 2.2.2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบหรือการวัดผลพฤติกรรมของ
ผู้เรียนว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ การเรียนหรือไม่ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งในด้านการปฏิบัติ และวัดด้าน
เนื้อหา โดยเลือกวัดให้ตรง ตามจุดมุ่งหมายและธรรมชาติ หรือตามลักษณะวิชาที่เรียน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  สมปอง  มูลเมือง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะจากสื่อสิ่งพิมพ์ มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
ทักษะจากสื่อสิ่งพิมพ์ 3) พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะจากสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะ
จากสิ่งพิมพ์ จ านวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะจากสื่อสิ่งพิมพ์จ านวน 40 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ค่าสถิติ t (Dependent Samples t-test) ผลการวิจัย
พบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะจากสื่อสิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพ 81.04/80.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ด้าน



การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะจากสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 43.75 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. 
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการดูผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน พบว่า นักเรียนจ านวน 
12 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านดีขึ้นกว่าเดิม และแตกต่างจากเดิมร้อยละ 43.75 นอกจากนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ในระดับคุณภาพดี นั่นแสดงว่า แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้น 
  จุติมา ศรีบัว (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจาก
หนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 1.) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านเพ่ือความเข้าใจจาก
หนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบเน้นงานปฏิบัติตามเกณฑ์ 
75/75 และ  2.) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเข้าใจจาก
หนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติจ านวน 5 แผน (2) แบบฝึก
ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติจ านวน 5 บท (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนและหลัง
เรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ใน
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแต่ละบทและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนแบบเน้นง านปฏิบัติ 
ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 75.7/ 78.22 ตามเกณฑ์ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
จ านวน 143 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/5ภาคเรียน

ที่ 2  ปีการศึกษา 2560 จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 23 คน 
 

เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

       1) ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบกับการสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมและ 
แบบทดสอบ 



       2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย 
ไดร้ับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  
        3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) มาให้นักเรียนท า Pre-test และ Post-test  แล้วบันทึกผลคะแนนที่ได้
ส าหรับวิเคราะห์ทางสถิติ  เพื่อตรวจสอบการพัฒนาความสามารถในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

2. แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
     การจัดท าแบบบันทึกพฤติกรรม โดยแบบสังเกตสร้างจากพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ผู้จัดท า
คาดหวังให้เกิดกับผู้ศึกษา ได้แก่ ด้านทักษะปฏิบัติ โดยมีจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผู้ประเมินใช้  Rating  Scale  5 
ระดับ คือ   
           ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  น้อย  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียนรู้ (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2. ด าเนินการทดลอง โดยใช้แบบฝึกการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
        ฉบับที่  1  การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ จ านวน 20  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน  รวมคะแนน  20  
คะแนน 
    ฉบับที่  2  การอ่านโฆษณา  จ านวน 20  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน  รวมคะแนน  20  คะแนน 
    ฉบับที่  3  อ่านประกาศรับสมัครงาน จ านวน  2  ข้อ  ข้อละ  10  คะแนน  รวมคะแนน  20  
คะแนน 
 3. ระหว่างเรียนรู้ผู้วิจัยท าการบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนลงในแบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียนรู้ 
 4. ทดสอบหลังเรียนรู้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) 
 
สถิติที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 
 1.  หาค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
      1.1  ค่าเฉลี่ยของคะแนน ( X ) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2536: 59) 

  X  = 
N

X    

  เมื่อ   X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 



     1.2  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2539: 73) 

  S  =   
)1(

2



 
NN

XXN     

  เมื่อ S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   X2 แทน ผลรวมของคะแนนก าลังสองของนักเรียนแต่ละคน 
   N แทน จ านวนนักเรียน 
   X แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
  2.  สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
         2.3  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบที่ใช้ในการฝึกโดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ. 2539: 249) 

  IOC = 
N

ER  

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง  -1  ถึง  +1 
   ER แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการท าแบบทดสอบย่อยการอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

 
ที ่

คะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อย  
รวม 60 
คะแนน 

การอ่านข่าว
หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

(20) 

การอ่านโฆษณา
ภาษาอังกฤษ 

 
(20) 

การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน

ภาษาอังกฤษ 
(20) 

1 14 16 15 45 
2 15 14 14 43 
3 15 16 15 46 
4 14 12 16 42 
5 16 15 14 45 
6 15 14 12 43 
7 15 18 13 46 
8 14 17 13 44 



 
ที ่

คะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อย  
รวม 60 
คะแนน 

การอ่านข่าว
หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

(20) 

การอ่านโฆษณา
ภาษาอังกฤษ 

 
(20) 

การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน

ภาษาอังกฤษ 
(20) 

9 15 17 14 46 
10 14 16 13 43 
11 16 15 15 46 
12 13 14 17 44 
13 16 16 13 45 
14 15 12 16 43 
15 17 13 12 42 
16 15 18 13 46 
17 15 17 15 47 
18 17 16 15 48  
19 15 18 15 48 
20 15 14 14 43 
21 13 16 15 44 
22 14 15 15 44 
23 15 17 15 47 
X 343 356 329 1030 

X  14.91 15.47 14.30 44.78 
S.D. 1.58 1.80 1.41 0.74 

ร้อยละ 75.75 77.87 69.5 74.37 
  จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบย่อยการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.87 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.37 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ การท าแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning 

ที ่ ก่อนเรียนรู้ 
(40 คะแนน) 

คะแนนระหว่างเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 
(40 คะแนน) แบบทดสอบย่อย 

(60 คะแนน) 
1 12 45 33 
2 15 43 32 
3 14 46 33 



ที ่ ก่อนเรียนรู้ 
(40 คะแนน) 

คะแนนระหว่างเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 
(40 คะแนน) แบบทดสอบย่อย 

(60 คะแนน) 
4 18 42 36 
5 27 45 33 
6 20 43 32 
7 23 46 35 
8 26 44 36 
9 22 46 35 
10 21 43 37 
11 16 46 32 
12 18 44 35 
13 12 45 30 
14 22 43 35 
15 20 42 34 
16 23 46 30 
17 14 47 35 
18 16 48 34 
19 23 48 32 
20 21 43 36 
21 19 44 33 
22 20 44 32 
23 25 47 30 
X 844 1030 1326 

X  20.60 14.87 33.15 
S.D. 5.38 0.19 2.34 

ร้อยละ 52.75 74.37 82.87 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า

แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนรู้ เท่ากับ 14.87 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ74.37  ส่วน
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้ เท่ากับ 20.60 คิดเป็นร้อยละ 
52.75 แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.87 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนที่มีต่อการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
    (Cooperative Learning) ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียนรู้ – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 
     ( จ านวนนักเรียน x คะแนนเต็ม ) – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 



ดัชนีประสิทธิผล  =  1326-844 
           (40x40)-844 
  = 482 
   756 
  = 0.6375 
  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในการ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 0.63  
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมระหว่างเรียนรู้ของผู้ เรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning 

ที ่ ข้อความ X  S.D. ระดับการ
ประเมิน 

1 ตั้งใจเรียน 4.65 0.81 มากที่สุด 
2 มีความเพียรพยายาม 4.75 0.61 มากที่สุด 
3 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 4.87 0.44 มากที่สุด 
4 ตรงต่อเวลา 4.87 0.36 มากที่สุด 
5 ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ 
4.62 0.66 มากที่สุด 

6 มีเหตุผล 4.85 0.40 มากที่สุด 
7 ช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม 4.87 0.47 มากที่สุด 
8 รู้จักวางแผน ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน 4.70 0.76 มากที่สุด 
9 รู้จักแก้ไขปัญหา 4.65 0.89 มากที่สุด 
10 มีความคิดสร้างสรรค์ 4.80 0.91 มากที่สุด 
 รวมค่าเฉลี่ย 4.76 0.63 มากท่ีสุด 

  จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีมากต่อการเรียนรู้การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 หมายความว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด และเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมดีมากที่สุด โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 3, 4 และ 7 การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ การช่วยเหลือกันในกลุ่ม และการตรงต่อเวลา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  X = 4.87  ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 6 การมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยคือ X = 4.85 
 
อภิปรายผล 
   ผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 รายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 



 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้ 
เท่ากับ 52.75/82.87 หลังจากท่ีผู้เรียนได้มีการเรียนรู้การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือจะเห็นได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ิมมากขึ้น  
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ มีค่าเท่ากับ 0.6375 หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
82.87 พบว่าการท าแบบทดสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ ซึ่งในการท าวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)  หลังเรียนรู้สูง
กว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น 

3. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมต่อ
การเรียนการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  อยู่
ในระดับดีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน  
      1.1  จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative 
Learning) มีการเรียนรู้ในการท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีการช่วยเหลือกันในการท างาน มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้ านการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ในการใช้ทักษะอ่ืนๆต่อไป     1.2  การใช้เวลาในการฝึกไม่ควร
จ ากัดเวลา  ควรให้นักเรียนฝึกจนกว่าจะเสร็จ  แล้วน ามาส่งครู  ครูจะต้องตรวจด้วยตนเอง  พร้อมทั้งแก้ไข
ข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่ม  ถ้านักเรียนกลุ่มใดช้ามากก็ควรให้ค าแนะน าและให้การเสริมแรง  แล้วแจ้งคะแนน
ที่ได้เพ่ือให้นักเรียนทราบผลการท าแบบฝึกของตน  และช่วยกันอภิปรายผลร่วมกันในแต่ละแบบฝึก 
     1.3  ควรสร้างแบบฝึกกับวิชาอ่ืนๆ บ้าง  และเปรียบเทียบผลก่อนเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ เพ่ือ
จะได้ทราบการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน 
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