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ปที่ 3 กอนและหลังไดรับการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริง
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ผลการศึกษาวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังไดรับการสอนแบบรวมมือคนควา
ภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับ
การสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงสูงขึ้นกวาเกณฑที่ตั้งไว 60% อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังไดรับการสอนแบบรวมมือ
คนควาภายในกลุมโดยใชสอื่ สภาพจริงสูงกวาเกณฑ 60 % อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ : การสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุม / สื่อสภาพจริง / ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนความสนใจในการเรียน
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare the achievement of Mattayomsuksa 3
students before and after learning through group investigation teaching model together with
authentic materials, 2 ) to compare the achievement of Mattayomsuksa 3 students after learning
through the group investigation teaching model and the authentic materials by the criterion
of 60 % and 3) to compare the interest in studying English of Mattayomsuksa 3 student after
learning through the group investigation teaching model and the authentic materials by the
criterion of 60 %.
The sample were 20 Mattayomsuksa 3 students in the second semester of academic
year 2549 in Ban Sumen School in the Sukhothai Educational service area office 2.
The instruments used in this study were the group investigation teaching model lesson
plan by the use of authentic materials, the achievement test and the interest questionnaire.
The research findings were as follows :
1. The achievement in English studying of Mattayomsuksa 3 through the group
investigation teaching model and the authentic materials from the posttest was significantly
higher than that of the pretest at the .05 level
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2. The achievement in English studying of Mattayomsuksa 3 students were studying
through the group investigation teaching model and the authentic materials was above the
criterion of 60 % at the .05 level.
3. The interest in English studying of Mattayomsuksa 3 students were studying through
the group investigation teaching model and the authentic materials was above the criterion
of 60 % at the .05 level.

KEYWORD : GROUP INVESTIGATION TEACHING / AUTHENTIC
MATERIALS/ACHIEVEMENT / INTEREST IN STUDYING
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
ปจจุบันประชาคมโลกมีการติดตอสื่อสารกันอยางไรขีดจํากัด จึงจําเปนตองมีภาษาสากล
ไวเพื่อการติดตอสื่อสารกันไดสะดวก ภาษาอังกฤษนับเปนอีกภาษาหนึ่งที่เปนที่ยอมรับและและ
ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งกลาวไดวาในชีวิตประจําวันไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษได
เลย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใชภาษาอังกฤษจะตองใชใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและหลักภาษา
ผูที่ใชภาษาอังกฤษไดดจี ะเปนผูที่ไดเปรียบผูอื่นทั้งในดานการติดตอสือ่ สารและการแสวงหาความรู
จากความสําคัญดังกลาว สาระการเรียนรูก ลุมวิชาภาษาตางประเทศจึงไดถูกกําหนดลงใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามจุดหมายของหลักสูตร การเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใชผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล และเกิด
ความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาวตางชาติ (กรมวิชาการ 2545 : 2) การเรียนภาษาตางประเทศ
แตกตางจากสาระการเรียนรูอ ื่น เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น
แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเพื่อเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดตามความ
ตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ การที่จะทําใหผูเรียนเกิด
คุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดองคความรู
กระบวนการเรียนรูและใชมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตาม
จุดหมายของหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบงสาระการเรียนรู
ในการเรียนภาษาตางประเทศออกเปน 4 สาระคือสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication)
สาระที่ 2 ภาษากับวัฒนธรรม (Culture) สาระที่3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
(Connections) สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) (กรมวิชาการ

สักทอง : วารสารการวิจัย

54

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงถือวามีความสําคัญ
เพราะเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาตอไป มีเจตคติที่ดตี อการเรียนภาษาอังกฤษเห็นคุณคาและ
ประโยชนจากการศึกษา และเขาใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมของเจาของภาษามากยิ่งขึ้น (กรมวิชาการ
2545 : 23) แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ ปการศึกษา 2539 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอยูเกณฑที่ตองปรับปรุงรอยละ 10.78 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองปรับปรุงรอยละ 65.99 (กระทรวงศึกษาธิการ 2541 : 10-11) ผูเรียน
สวนใหญยังใชภาษาอังกฤษไดอยางไมมนั่ ใจ และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
บานสุเมน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปการศึกษา 2549 (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2 : 2549) คะแนนเฉลี่ย 55.38 ซึ่งถือวาเปนคะแนนที่ต่ําและตองรีบหาทาง
แกปญหาการเรียนการสอน
แตเนื่องดวยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากผูเรียนไมกลาแสดงออก กลัวถูกลอเลียนตําหนิ มีเจตคติที่ไมดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ ไมมีความมั่นใจในการใชภาษา เพราะกลัวการใชภาษาผิด (เรวดี หิรัญ 2542 : 2-3)
สื่ออุปกรณการสอนไมนาสนใจ ไมไดใชจริงในชีวิตประจําวัน ผูเรียนไมมีสวนรวมทํากิจกรรม
ในการเรียนการสอน (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 15) อีกสาเหตุคือ ครูผูสอนไมมีเทคนิควิธีสอน
ที่นาสนใจ การสอนเนนเนื้อหาวิชาที่มากกวาการเนนกระบวนการสอน ผูเรียนไมมโี อกาสแสวงหา
ความรูรอบตัวที่มีอยู และไมสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถที่แทจริงออกมาได
เปนการปดโอกาสพัฒนาการดานตางๆของผูเรียน (บูรณชัย ศิริมหาสาคร 2540 : 20) ทําใหผูเรียน
ขาดประสบการณการคนควา ไมไดฝกจากประสบการณจริง การเรียนการสอนไมสอนวิธีคิด
(ประเวศ วะสี 2539 : 3-4)
แนวทางแกไขปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือการแสวงหา
แนวทางหรือวิธีการสอนใหมๆ เขามาใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อใหการสอนภาษาอังกฤษบรรลุเปาหมายดังกลาว จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายประการ
องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งนี้เพราะกิจกรรมในชั้นเรียน
ที่เนนใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษอยางมีความหมายจะสงเสริมการเรียนรูภาษาไดเปนอยางดี
(สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 121) การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนนั้น ไดมีนักการศึกษาไดให
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ในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษยังพบอีกวา การมอบหมายงานใหนักเรียนทํา
โดยเฉพาะงานกลุมซึ่งไมมีการแบงภาระหนาที่ของสมาชิกใหชดั เจนนั้น คอนขางยากที่จะประสบ
ผลสําเร็จได จากการสังเกตจะพบวาผูด ําเนินการจะเปนเพียงคนใดคนหนึ่งในกลุมเทานั้น ดังนัน้ ใน
การจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลใหทั้งผูเรียนและผลงานออกมาเปนที่นาพึงพอใจนั้น วิธีการสอน
แบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริง จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ควรจะนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพราะการเรียนแบบรวมมือนั้นจะมีวิธีการที่ผูเรียนไดแบงภาระหนาที่
รับผิดชอบ ตามภาระของกลุม ใหสมบูรณ สวนการใชสื่อสภาพจริงเปนอีกประการหนึ่งที่ทําให
การเรียนภาษาอังกฤษมีความนาสนใจ เพราะเปนสิ่งที่อยูใ กลตัวผูเรียนมากที่สุด สามารถพบเห็นได
ในชีวิตประจําวัน มีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิต ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
คนควาภายในกลุมโดยใชสอื่ สภาพจริงนัน้ จึงเปนอีกวิธหี นึ่งที่คาดวานาจะไดผลดีและนาสนใจ
สําหรับนักเรียน
นอกจากนี้ความสนใจหรือความรูสึกชื่นชอบภาษาอังกฤษเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนที่มีความสนใจ ชอบ และเรียน
ภาษาอังกฤษจะมีพฤติกรรมกลาพูด กลาแสดงออก (พันธณีย วิหคโต 2546 : 24) และตรงกันขาม
กับนักเรียนที่ไมมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษจะทําใหนักเรียนไมเห็นความสําคัญและ
ประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษ เกิดทัศนคติที่ไมดี มีความทอแทและรูสึกเบื่อหนาย ผลที่ตามมา
คือ ประสบความลมเหลวในการเรียนดังนัน้ ความสนใจจึงเปนพืน้ ฐานที่สําคัญในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจําทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กอนและหลังรับการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังไดรบั การสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริง กับเกณฑ 60%
3. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กอนและหลังไดรับการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงกับเกณฑ 60%

ขอบเขตและขอจํากัดของการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุโขทัย เขต 2
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ ปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2549 โรงเรียนบานสุเมน สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549 จํานวน 20 คน
2. แบบแผนการทดลอง การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจยั กึ่งทดลอง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลอง
ตามแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชุด ซึ่งมีการสรางและหา
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
3.1 แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริง
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพ
3.1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค เนื้อหา คูมือครู แบบเรียนภาษาอังกฤษ
การวัดผล และการประเมินผลของรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3.1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการสอนจากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
3.1.3 ศึกษา ทฤษฎี งานวิจยั และวิธีการสอนโดยใชสื่อสภาพจริง
3.1.4 เขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับขั้นตอนการสอนโดยใชสื่อสภาพจริง
โดยยึดจุดมุงหมาย เนื้อหาในแตละบท และกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย ขั้นที่ 1
เลือกหัวขอเรือ่ ง ขั้นที่ 2 การวางแผนการทํางาน ขั้นที่ 3 การทํางาน ขั้นที่ 4 การนําเสนอผลงานกลุม
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3.1.5 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมิน
แผนการสอน ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอง ชัดเจน ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียน
การสอน จุดประสงคเนื้อหา เครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนการสอนเปนแบบประเมินความ
คิดเห็นชนิด มาตราสวนประมาณคา (Rating scale ) แบงออกเปน 5 ระดับ
3.1.6 วิเคราะหคุณภาพโดยนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการประเมิน
แผนการสอนในแตละรายการมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.1.7 นําแผนการสอนมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ อาทิ
การกําหนดจุดประสงคเพิ่มเติม การปรับขอความในแผนการสอนใหกระชับ การกําหนดเวลาใน
การทําการสอน การตั้งคําถามในการกระตุน การตอบคําถาม การคัดเลือกสื่อการสอน การนําแหลง
ความรูมาใชในการเรียนการสอน กอนนําไปทดลองใชจริงตอไป
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ผูวิจยั สรางขึ้นมีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
3.2.1 ศึกษาวิธีการสรางและการเขียนแบบทดสอบ ใหมีความยากงายสอดคลอง
กับเนื้อหาทีใ่ ชในการทดลอง เพื่อนําไปเขียนขอสอบ
3.2.2 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย โดยที่จะกําหนดใหมีบทอาน และตอบคําถาม
จํานวน 80 ขอ ซึ่งแตละบทอานจะสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนในแตละบทใหมีความยาก
งายสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
3.2.3 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่ วชาญทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
และดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมใน
เนื้อหา และคาดัชนี ความสอดคลองโดยคัดเลือกขอที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 0.5
ขึ้นไป
3.2.4 นําแบบทดสอบไปแกไข และปรับปรุงตามคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย (P)
และคาอํานาจจําแนก (B) เปนรายขอของ เบรนนาน( Brennan 1974, อางถึงใน ลวน สายยศ และ
อังคนา สายยศ 2539 : 198 –199 ) แลวเลือกเฉพาะขอทีม่ ีความยากงายตั้งแต .20 - .80 และ
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป
3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่คัดเลือกไวมาหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรของลิวิงสตัน ( Livingston 1972, อางถึงใน ลวนสายยศ และ
อังคนา สายยศ 2539 : 236 )
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3.3 แบบทดสอบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา โดยเปนแบบสอบถามตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผูวิจยั ไดดาํ เนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการและวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
3.2 สรางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับของ ลิเคิรท (Likert) ขอความในแบบสอบถามเปนขอคําถามความรูสึก
ชอบไมชอบหรือพอใจ ความกระตือรือรน ความพยายามในการเรียน ตลอดตนเห็นประโยชนใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนขอคําถามในเชิงบวกและเชิงลบ
3.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่ วชาญ จํานวน 5 ทาน
3.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึง่ ไดแก
ขอความที่ใชสําหรับการวัดความสนใจเชิงบวกและเชิงลบ การตั้งคําถามที่สอดคลองกับวิธีการสอน
ที่มีผลตอความสนใจของนักเรียนในการเรียน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแมเทิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 20 คน
3.5 นําแบบสอบถามที่ ไดไปหาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 125)
ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80
4. วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 จัดปฐมนิเทศนักเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของการเรียนการคนควา จุดประสงค
ในการเรียนครั้งนี้ และวิธกี ารประเมินผลการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง
4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน กับกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดความสนใจของนักเรียน
4.3 ดําเนินการสอนกลุมทดลอง โดยใชแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบรวมมือ
คนควาภายในกลุมโดยใชสอื่ สภาพจริง ใชเวลาสอน 8 สัปดาห
4.4 เมื่อสอนเสร็จแลวทําการทดสอบหลังสอน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดความสนใจของนักเรียน
5. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนโดยใชการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงกอนและ
หลังการทดลอง โดยใช t-test แบบ Dependent samples
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5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง กับเกณฑ
โดยใช t-test แบบ One sample
5.3 เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองกับเกณฑ
โดยใช t-test แบบ One sample

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาผลของการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กอนทําการทดลอง พบวากอนเรียนนักเรียนมีความสนใจในการเรียนคอนขางนอยและไมคอ ย
มีสวนรวมในการทํางานและงานก็ไมคอยประสบผลสําเร็จเทาที่ควรสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคอนขางต่ํามาก แตหลังจากไดรับการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริง
แลวทําใหผลงานของนักเรียนออกมาเปนที่นาพึงพอใจและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงขึ้นมาก เนื่องจากการใชกระบวนการกลุมในการเรียน ในการเรียนแบบรวมมือทําให
นักเรียนไดฝกทักษะรวมกัน มีการแบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางชัดเจนในดานการคนควาหา
คําศัพท สํานวน ประโยคภาษาอังกฤษ การจับใจความ การตีความ การวิเคราะหเรื่องที่อาน การสรุป
ใจความใหสมาชิกทุกคนเขาใจตรงกัน โดยมีเปาหมายใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดรบั การพัฒนาจน
ประสบผลสําเร็จ และไดเรียนรูจากสื่อสภาพจริงที่เนนสิ่งที่อยูใกลตวั ของผูเรียน และผูเ รียนยังได
เลือกสื่อที่ตนเองสนใจ ทําใหเกิดความสนใจใฝรูในกาเรียน และเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
ประจําวัน จนกระทั่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงกับ
เกณฑ 60% พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นกวาเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่
นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญตามวิธีแบบรวมมือคนควาภายในกลุม อีกทัง้ ยังไดฝก
ทักษะรวมกับสมาชิกในกลุม ไดรวมมือชวยเหลือกันในการทําความเขาใจความหมายของคําศัพท
จากสื่อที่นักเรียนเลือกมา มีการศึกษาสํานวนประโยคภาษาอังกฤษ การจับใจความ การบอก
รายละเอียด การตีความ การวิเคราะหเรื่องที่อาน และสรุปใจความใหสมาชิกในกลุมเขาใจตรงกัน
นักเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวก กลาวคือนักเรียนทุกคนพัฒนาและ
ทํางานกลุมรวมกันไดรับความสําเร็จดวยการโนมนําใหเกิดความรับผิดชอบ และฝกการทํางาน
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อยางมีระบบ ซึ่งแตละคนยังไดรับการกระตุนจากผูสอนที่ประเมินการทํางานของนักเรียนตลอดเวลา
จากแบบประเมินพฤติกรรมกรรมการทํางานกลุม อาทิ การแบงหนาที่ การศึกษาคนควา
การเรียบเรียง การสรุป การนําเสนอ ซึ่งนักเรียนทุกคนตองไดรับหนาที่เหลานี้ทุกคน อนึ่งการใชสื่อ
สภาพจริงในการเรียนทําใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งสื่อนั้นเปนเรื่องที่อยู
ใกลตัวของนักเรียนสามารถพบเห็นไดจริงในชีวิตประจําวันจากวัสดุตางๆ เชน ฉลากยา หนังสือพิมพ
หอบรรจุภณ
ั ฑ และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบนักเรียนสามารถนําความรูมาประยุกตไดจนกระทั่ง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังไดรบั การสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพจริงกับเกณฑ 70% พบวา
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นมาก สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติกับสิ่งที่
ผูเรียนไดเรียนรู ศึกษาคนควานั้นชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละสิ่งที่ได
เรียนรูมีความทันสมัย เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน สามารถพบเห็นไดในทุกที่ สามารถประยุกตใช
กับชีวิตประจําวันได ทําใหเกิดความสนใจในการเรียน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจยั ครั้งนี้พบวาหลังการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสื่อสภาพ
จริงทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนสูงขึ้น ดังนัน้ ครูควรใช
วิธีการสอนนี้ในการสอนภาษาอังกฤษ
2. ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวางแผนการสอนโดยใชสื่อสภาพจริง ซึ่งตองคํานึงถึงความ
ทันสมัยของขอความในสื่อสภาพจริง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือคนควาภายใน
กลุมโดยใชสอื่ สภาพจริงจําเปนตองปรับปรุงแผนการสอนในสวนที่ใชส่อื ใหเราความสนใจและหา
งายในชีวิตประจําวันของผูเรียน อีกทั้งควรมีภาพประกอบจะชวยทําใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. ในการสอนแบบรวมมือคนควาภายในกลุมโดยใชสอื่ สภาพจริงควรกําหนดเวลาใน
การสอนใหเหมาะสม เพราะบางขั้นตอนของการสอนใหเวลาคอนขางนอย ทําใหการศึกษาคนควา
การสรุปความและการนําเสนอไมครอบคลุมเนื้อหา
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการแบบรวมมือรูปแบบอื่นๆ โดยใชสื่อสภาพจริง
2. ควรวิจยั เพือ่ พัฒนาการสอนแบบรวมมือโดยใชสื่อสภาพจริงที่มีความหลากหลายของ
สื่อมากขึ้น และเพิ่มบทบาทของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อศึกษาผลที่เปนคุณลักษณะ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นตอๆ ไป
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