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การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคำาถาม
กับเทคนิคแบบ CO OP CO OP
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Students between Questioning and CO-OP CO-OP Technigues
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษา
องักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิการตัง้คำาถาม
กับเทคนิคแบบ CO–OP CO-OP ตามเกณฑ์ 70/70 2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO–OP CO-OP 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ระหวา่งคะแนนกอ่นเรยีนและ
หลังเรียนด้วยเทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO–OP CO-OP 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการตั้งคำาถามกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบ CO–OP CO-OP 5) เพื่อศึกษา
ความพงึพอใจ ของนกัเรยีนทีมี่ต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิการต้ังคำาถามกับเทคนคิแบบ CO –OP 
CO-OP ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 กลุม่ตัวอยา่ง ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/1 และ 1/2 
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ตำาบลบ้านเอื้อง อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำานวน 2 ห้องเรียน 
รวม 47 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถาม แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคแบบ 
CO –OP CO-OP แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน และแบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคือ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้(T – Test Dependent Sample และ T –Test Independent Sampling)

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ 
CO – OP CO - OP E

1
/E

2
 มีค่าเท่ากับ 87.89/77.66 และ 89.08 / 79.45 ตามลำาดับ (2) ดัชนี

ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO –OP CO-OP มีค่า เท่ากับ 
0.7026 และ 0.7561 ตามลำาดบั (3) นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิการตัง้คำาถาม
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กบัเทคนิคแบบ CO-OP CO-OP มคีวามสามารถดา้นการอา่น หลังเรียนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 (4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: (1) การจัดกจิกรรมการเรยีนรู(้2) เทคนคิการตัง้คำาถาม(3) เทคนคิแบบ CO-OP CO- OP

Abstract 

The purposes of this research were: (1) to find out efficiencies of learning English 
activities in Matthayomsueksa 1 students between Questioning and CO-OP CO-OP Techniques 
by 70/70 criteria, (2) to find out effectiveness indices through learning English activities, (3) 
to compare English reading abilities before and after learning activities, (4) to compare English 
reading abilities between 2 groups, (5) to examine satisfaction with English learning of the 
students who received organization between Questioning and CO-OP CO-OP technique. The 
sample group was 47 Matthayomsuesa 1/1 and 1/2 students (2 classes) of Choomchon 
Aueng Ko Nadi School, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province under the Primary 
Educational Service Area Office 2.By using Purposive Sampling. The instruments of the 
research were learning activities plan using Questioning and CO-OP CO-OP technique. The 
learning achievement test and the satisfaction evaluation form. Statistics employed in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and the hypothesis tests were analyzed 
by the t-test for dependent samples. 

The finding of this research were as follows: (1) the effectiveness of learning English 
by using Questioning and CO-OP CO-OP technique was at 87.89/77.66 and 89.08 / 79.45, 
higher than 70/70 criteria (2) The effectiveness indices through learning activities were at 
0.7026 and 0.7561. (3) The learning of students who have learned by using Questioning 
and CO-OP CO-OP technique was higher than before learning at the.01 level of significance. 
(4) The student’s satisfactions towards learning were holistically at the highest level. 

Keywords: (1) Learning activities (2) Questioning (3) CO-OP CO-OP

บทนำา

สังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งในชีวิต
ประจำาวนั เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอืสำาคญัในการติดต่อ
สือ่สารการศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบ
อาชพี การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
วสิยัทศันข์องชมุชนโลก และตระหนกัถงึความหลาก
หลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก นำา
มาซึง่มติรไมตรแีละความรว่มมอืกบัประเทศตา่งๆ 
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

ดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองมีเจตคติ
ที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่าง
ประเทศเพือ่การสือ่สารได้รวมทัง้เขา้ถึงองคค์วามรู้ 
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการ
ดำาเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 220)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2551กำาหนดให้ภาษาต่างประเทศ
ที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงให้เรียนตลอด
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานคือ ภาษาอังกฤษ สว่น
ภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน 
จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะจัดทำารายวิชาและจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่ง
ประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่าง
ประเทศสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารใน
สถานการณต์า่งๆ แสวงหาความรู ้ประกอบอาชพี 
และศกึษาตอ่ ในระดบัทีสู่งขึน้รวมทัง้มคีวามรู้ความ
เขา้ใจในเรือ่งราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของ
ประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
ประกอบดว้ยสาระสำาคญัดงันีภ้าษาเพือ่การสือ่สาร
การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรูส้กึและความ
คดิเห็นตีความนำาเสนอขอ้มลูความคดิรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลอย่างเหมาะสม ภาษาและวฒันธรรม
การใชภ้าษาตา่งประเทศตามวัฒนธรรมของเจา้ของ
ภาษาความสมัพนัธ์ความเหมอืนและความแตกตา่ง
ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาภาษา
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย
และนำาไปใชอ้ยา่งเหมาะสมภาษากบัความสัมพนัธ์
กบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่การใชภ้าษาตา่งประเทศ
ในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
เปน็พ้ืนฐานในการพฒันา แสวงหาความรู ้และเปิด
โลกทัศน์ของตนภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน 
และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา
ตอ่ประกอบอาชีพ และแลกเปลีย่นเรียนรูก้บัสงัคม
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 221)

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพือ่หาประสทิธิภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนรูว้ชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO–OP 
CO-OP ตามเกณฑ์ 70/70

2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
การตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO–OP CO-OP

3. เพือ่เปรียบเทยีบความสามารถดา้นการ
อา่นภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยเทคนิค
การตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO–OP CO-OP

4. เพือ่เปรียบเทยีบความสามารถดา้นการ
อ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิ
การต้ังคำาถามกบักลุ่มทีไ่ดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ย
เทคนิคแบบ CO–OP CO-OP 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน
ทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิการตัง้คำาถาม
กบัเทคนคิแบบ CO –OP CO-OP ของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1

สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 มีคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษดา้น
การอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เทคนิค
การต้ังคำาถามกับเทคนิคแบบCO–OP CO-OP 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 2 วิธี

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ดว้ยการจดักจิกรรมเทคนคิการตัง้คำาถามกบัเทคนิค
แบบ CO–OP CO-OP มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้กน่กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่มสนธิ์ อำาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครพนมเขต 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 3 โรงเรียน 
4 ห้อง รวม 96 คน

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 1/1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี จำานวน 2 ห้องเรียน 
47 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนคิแบบ CO-OP CO- OP ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
จำานวน 10 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการตัง้คำาถาม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จำานวน 
10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง

3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ

4. แบบวัดความพึงพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนรู้
ดว้ยเทคนคิแบบ CO OP CO OP และเทคนคิการ
ตั้งคำาถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตั้งคำาถามกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 จำานวน 
10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงและใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบ CO-OP CO- OP กับ
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 จำานวน 10 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง ใช้เวลาจำานวน 20 ชั่วโมง

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4 
ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1/1 และ 1/2 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 47 คน ทั้ง 2 กลุ่ม

3. ดำาเนินการจัดกิจกรรมเรื่อง การอ่าน 
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิการตัง้คำาถาม
กบัโดยใชเ้ทคนคิแบบ CO-OP CO- OP กบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 โรงเรียนชุมชน
เอื้องก่อนาดี

4. หลังจากที่สอนจบเว้นระยะ2 สัปดาห์ 
แลว้นำาแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอา่น
ภาษาอังกฤษมาทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลอง
ทั้งสองกลุ่ม 

5. นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปทำาการ
ตรวจแล้วนำามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผลการ
ทดลองตามความมุ่งหมายต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้

1. หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
วดัความสามารถดา้นการอา่นภาษาองักฤษทางการ
เรียนโดยใช้สูตรดัชนีหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
(สมนึก ภัททิยธนี. 2555: 220)

2. การหาคา่อำานาจจำาแนกของแบบทดสอบ
วดัความสามารถดา้นการอา่นภาษาองักฤษโดยใช้
สูตรของเบรนแนน (Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี. 
2555: 214)

3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สูตรของโลเวท (Lovett)  
(สมนึก ภัททิยธนี. 2555: 229)

4. สถิติทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผล
สมัฤทธ์ิทางการเรยีนความคงทนและความพึงพอใจ
ในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษโดยใช ้ONE – WAY 
ANCOVA (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 115)
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถาม
กบัเทคนคิแบบ CO-OP CO- OP วชิาภาษาองักฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 70/70

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการ
ตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO-OP CO- OP ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถดา้นการอา่นภาษาองักฤษ ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถาม
กับเทคนิคแบบ CO-OP CO- OP 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถดา้นการอา่น และความพึงพอใจการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถาม
กับเทคนิคแบบ CO-OP CO- OP

 ตอนที ่5 การวเิคราะหค์วามพงึพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO –OP CO-OP ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการเปรียบเทียบความ
สามารถดา้นการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีน
รูด้้วยเทคนคิการตัง้คำาถามกับเทคนคิแบบ CO-OP 
CO- OP สรุปผลได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
ตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO-OP CO- OP มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 87.89/77.66และ 89.08 / 

79.45ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ 

2. คา่ดัชนปีระสิทธผิลการจัดกจิกรรมการ
เรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาศกึษา
ปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO-OP CO- OP 
เท่ากับ 0.7026 และ 0.7561 ตามลำาดับ แสดง
วา่ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนเพิม่ขึน้เทา่กบั 
0.7026 และ 0.7561 ตามลำาดับ และคิดเป็น 
ร้อยละ 70.26 และ 75.61 ตามลำาดับ

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้ง
คำาถามกับเทคนิคแบบ CO-OP CO- OP มีความ
สามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูง
กว่ากอ่นเรียนอยา่งมนียัสำาคัญทางสถิติท่ีระดบั .01

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิการตัง้คำาถาม
กบัเทคนคิแบบ CO-OP CO- OP มคีวามสามารถ
ด้านการอ่านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

1. ประสทิธภิาพการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
โดยใชเ้ทคนคิการตัง้คำาถามกบัเทคนคิแบบ CO-OP 
CO- OP มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 87.89/77.66และ 
89.08 / 79.45ตามลำาดบั ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกวา่
เกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก แผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองแบบไดผ้า่นกระบวนการ
และขัน้ตอนในการสรา้งอยา่งเปน็ระบบ ตามขัน้ตอน
และวิธีการที่เหมาะสมคือ ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา 
เทคนิควิธีการ กระบวนการ ทฤษฎีและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็น
แนวทาง นอกจากนีแ้ผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้
ยงัไดผ้า่นการพจิารณาตรวจสอบแกไ้ขข้อบกพรอ่ง
ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการ
ประเมนิตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญท้ังด้านเนือ้หา ด้านสือ่การสอนและด้าน
การวัดประเมินผล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องตามคำาแนะนำาและข้อเสนอแนะ
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จากผู้เชี่ยวชาญและจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผ่านการนำา
ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนและมี
การปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนตามลำาดับ ก่อนการนำา
ไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง จึงทำาให้แผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กำาหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งรดา ติโน
ชัง (2557:83-92) ไดว้จิยัเก่ียวกบัการเปรยีบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความคงทนและความพงึ
พอใจในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง TENSE 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ระหวา่งการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI กับแบบอุปนัย 
พบว่า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ 
TAI กับแบบอุปนัย มีค่าเท่ากับ 75.38/72.70 
และ 76.19/72.66 ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ์ 
70/70 ทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ 
พชรกฤตกร จงรักพงศ์เผ่า (2557:80 - 86) ได้
วิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและพฤตกิรรมกล้าแสดงออกวิชาภาษาอังกฤษ
ของ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ระหวา่งการจดั
กจิกรรมแบบตอบสนองดว้ยทา่ทาง TPR และแบบมุง่
ประสบการณ ์CLE พบวา่ ประสทิธภิาพการจดัการ
เรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR และแบบ
มุ่งประสบการณ์ CLE มีค่าเท่ากับ 83.83/79.16 
และ 82.98/78.33ตามลำาดับ

2. คา่ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิค
แบบ CO-OP CO- OP เท่ากับ 0.7026 และ 
0.7561 ตามลำาดับ ซ่ึงหมายความว่า ผู้เรียนที่
เรียนโดยการการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตอบ
สนองด้วยท่าทาง TPR และการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ CLE มีความ
ก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.26 และ 
75.61 ตามลำาดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากเปน็แผนการสอน
ที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมากที่สุดโดยครู
เป็นเพียงคนคอยแนะนำาส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้
เรยีนดำาเนนิกจิกรรมไปตามความมุง่หมาย และยงั

เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนเปน็ผูค้น้พบคำาตอบหรอืทำาให้
สำาเรจ็ด้วยตนเอง ท่ีสำาคัญแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูไ้ดผ่้านการตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ พชร สงิหศร ี(2558: 83-89) ไดว้จิยัเก่ียวกับ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
คิดอยา่งม ีวจิารณญาณเรือ่ง ภูมศิาสตรป์ระเทศไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการใช้
กิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT และการใช้แผนผัง
ความคดิ พบว่า มคี่าดัชนีประสิทธิผลแบบ 4MAT 
และแบบแผนผังความคิด เท่ากับ 0.7070 และ 
0.7094 ตามลำาดบั และสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ 
วสนัต ์คำาเขยีว (2557: 71-75) ไดว้จิยัเกีย่วกบัการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน
และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเว็บ
เควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบเว็บเควสท์กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7578 และ 
0.7176 ตามลำาดับ

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ 
CO-OP CO- OP มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและ
ความพึงพอใจในการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เนือ่งจาก 
เทคนคิการต้ังคำาถาม(Questioning) เป็นกระบวน
การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิด
ของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำาถามในลักษณะ
ต่างๆ ท่ีเป็นคำาถามท่ีดี สามารถพัฒนาความคิด
ผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล 
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมิน
คา่เพือ่จะตอบคำาถาม และ เทคนคิการเรยีนรูแ้บบ 
CO-OP CO-OP เปน็เทคนคิทีเ่นน้การทำางานร่วม
กนัโดยสมาชกิของกลุม่ทีม่คีวามสามารถและความ
ถนัดต่างกัน ได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตนถนัดเต็ม
ที่ ผู้เรียนที่เก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน เป็น
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กิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูง ทั้งการวิเคราะห์
และสังเคราะห์และเป็นวิธีการที่สามารถนำาไปใช้
สอนในทกุวชิาทกุการเรยีนรูแ้บบรว่มมือท่ีกลา่วมา
ขา้งตน้เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องนักเรยีน ไมว่า่จะ
เป็นเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึง่กนัและกนั การชว่ยเหลือกนั สง่เสรมิการมีความ
รับผดิชอบตอ่หนา้ทีข่องตน รวมถงึเปน็การพัฒนา
ทกัษะทางสงัคมทีดี่ให้กับผูเ้รยีน เป็นการส่งเสรมิให้
ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่ม ฝึกให้เป็นผู้นำาที่ดี เป็นผล
ทำาให้สมาชิกของกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สงูขึน้ ผลจากการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่นวตักรรมการ
เรยีนแบบกลุม่รว่มมอืชว่ยใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มใน
การทำางานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาก
ขึน้ มทีกัษะการทำางานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบ
มีการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ส่งผลใหม้กีารพฒันา
ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้การนำาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบน้ีไปใช้จะมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น
กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง
การแก้ปัญหา การกำาหนดเป้าหมายในการเรียน
รู้ การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับ
ซ้อน การเน้นคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การ
สร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกัน และความร่วม
มือภายในกลุ่ม การออกแบบงานเพื่อให้บรรลุงาน
สูงสุดจะต้องเริ่มจากการกำาหนดกิจกรรมที่ชัดเจน
ว่าจะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มอย่างไร เพื่อทำาอะไร ใช้
เวลามากน้อยเพยีงใด และเมือ่บรรลงุานแล้วใหท้ำา
อะไรตอ่ การกำาหนดบทบาทของกลุม่หรอืสมาชกิที่
ชดัเจน โดยทัว่ไปแลว้ควรใหแ้ตล่ะกลุ่มมบีทบาทที่
แตกตา่งกนั เมือ่มารวมเสนอในกลุม่ใหญจ่งึจะเกดิ
การขยายการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยและไม่น่าเบื่อ 
การกำาหนดบทบาทให้แต่ละกลุ่มทำางานรวมไป
ถึงการกำาหนดบทบาทให้สมาชิกในกลุ่มด้วย การ
มีโครงสร้างของงานที่ชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียด
ของกิจกรรมและบทบาทโดยทำาเป็นกำาหนดงานที่
ครูช้ีแจงแก่ผู้เรียนหรือทำาเป็นใบงาน ซึ่งประการ
หลังจะเหมาะกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยท่ี

ต้องการทำางานให้มีผลงานที่เป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวินทร์ ประทังคติ 
(2555: 170 -184) ได้วิจัยเกี่ยวกับ การเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ความ
ฉลาดทางอารมณ์และความเชื่อมั่นในตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูด้ว้ยกลุ่มรว่มมอืแบบ JIGSAWและ CIRC 
พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ัง้ 
2 แบบ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ความฉลาดทางอารมณ์ และความ
เชื่อมั่นในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ 
CO-OP CO- OP มคีวามสามารถดา้นการอา่นและ
ความคงทนในการเรียน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก 
เทคนคิการต้ังคำาถาม(Questioning) เป็นกระบวน
การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิด
ของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำาถามในลักษณะ
ต่างๆ ท่ีเป็นคำาถามท่ีดี สามารถพัฒนาความคิด
ผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล 
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมิน
คา่เพือ่จะตอบคำาถาม และ เทคนคิการเรยีนรูแ้บบ 
CO-OP CO-OP เปน็เทคนคิทีเ่นน้การทำางานร่วม
กนัโดยสมาชกิของกลุม่ทีม่คีวามสามารถและความ
ถนัดต่างกัน ได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตนถนัดเต็ม
ที่ ผู้เรียนที่เก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูง ทั้งการวิเคราะห์
และสังเคราะห์และเป็นวิธีการที่สามารถนำาไปใช้
สอนในทุกวิชาทุก การเรียนรู้แบบร่วมมือที่กล่าว
มาขา้งตน้เกีย่วขอ้งกบัการเรียนรูข้องนกัเรยีน ไมว่า่
จะเป็นเร่ืองผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสมัพนัธ์
ภายในกลุ่ม บรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึง่
กันและกัน การช่วยเหลือกัน ส่งเสริมการมีความ
รบัผดิชอบตอ่หนา้ทีข่องตน รวมถงึเปน็การพฒันา
ทกัษะทางสงัคมทีดี่ใหก้บัผูเ้รยีน เปน็การสง่เสรมิให้
ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่ม ฝึกให้เป็นผู้นำาที่ดี เป็นผล
ทำาให้สมาชิกของกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
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สงูขึน้ ผลจากการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่นวตักรรมการ
เรยีนแบบกลุม่รว่มมอืชว่ยใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มใน
การทำางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาก
ขึน้ มทีกัษะการทำางานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบ
มีการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ส่งผลใหม้กีารพฒันา
ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้การนำาเทคนิคการ
จดัการเรยีนรูแ้บบนีไ้ปใชจ้ะมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้กบั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนในเรือ่งการแก้
ปัญหา การกำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การคิด
แบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การ
เนน้คุณธรรม จริยธรรม การเสรมิสรา้งประชาธปิไตย
ในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสร้างนิสัยความ
รับผิดชอบร่วมกัน และความร่วมมือภายในกลุ่ม 
การออกแบบงานเพ่ือใหบ้รรลงุานสงูสดุจะตอ้งเร่ิม
จากการกำาหนดกิจกรรมที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มอย่างไร เพื่อทำาอะไร ใช้เวลามากน้อย
เพียงใด และเมื่อบรรลุงานแล้วให้ทำาอะไรต่อ การ
กำาหนดบทบาทของกลุ่มหรือสมาชิกที่ชัดเจน โดย
ทัว่ไปแล้วควรให้แตล่ะกลุม่มบีทบาททีแ่ตกตา่งกนั 
เมือ่มารวมเสนอในกลุม่ใหญจึ่งจะเกดิการขยายการ
เรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยและไม่น่าเบื่อ การกำาหนด
บทบาทให้แต่ละกลุ่มทำางานรวมไปถึงการกำาหนด
บทบาทใหส้มาชิกในกลุม่ด้วย การมีโครงสร้างของ
งานที่ชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดของกิจกรรมและ
บทบาทโดยทำาเปน็กำาหนดงานทีค่รชูีแ้จงแกผู่เ้รยีน
หรอืทำาเปน็ใบงาน ซ่ึงประการหลงัจะเหมาะกับการ
จดักจิกรรมแบบกลุม่ยอ่ยทีต่อ้งการทำางานใหม้ผีล
งานที่เป็นข้อสรุปของกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมนธิรา ภูมลี (2557: 122 - 129) ได้วิจัย
เกี่ยวกับ การเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ เจตคติ ต่อการเรียนวิชาภาษา
ไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ระหวา่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถาม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความ
คิด พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค การตั้งคำา
ถามกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แผนผังความคิดมีความสามารถในการอ่านเชิง

วิเคราะห์วิชาภาษาไทย ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ครตูอ้งทำาความเขา้ใจรปูแบบกระบวนการ
เรียนรู้ และเอกสารเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ในสว่นของนกัเรียนตอ้งปฐมนเิทศใหน้กัเรยีน
เกดิความรูค้วามเขา้ใจขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการ
เรียน การสอน เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่
เกิดปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ CO – OP CO – OP เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญนักเรียน เป็นผู้
ปฏิบัติกิจกรรม ด้วยตัวของนักเรียนเอง รวมกัน
คิดรวมกันทำางานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน การทำา
งานเป็นกลุ่ม นักเรียนเก่งจะได้ช่วยเหลือนักเรียน
ทีเ่รยีนออ่นใหเ้กดิการพฒันาขึน้ ซึง่ครจูะตอ้งคำานงึ
ถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล สภาพความพรอ้ม
ของทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และความรู ้พืน้ฐานของนกัเรยีนแตล่ะคน ครผููส้อน
ควรฝากใหน้กัเรยีนไดฝ้กึคดิ ฝกึทำาแบบฝกึหดัดว้ย
ตนเองแล ฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกให้เต็ม
ตามศักยภาพของนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นกัเรยีนไดค้น้ควา้หาความสามารถของตน และนำา
ประสบการณ์ที่เคยพบมาเชื่อมโยงความรู้ในด้าน
ต่างๆ ได้ตาม ความถนัดของนักเรียน และครูควร
ให้แรงเสริมกับนักเรียนให้มากขึ้น

2. ครูผู้สอนนับว่ามีบทบาทและมีความ
สำาคัญ ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า จัดเตรียม สื่อ 
อปุกรณก์ารเรยีนรูใ้ห้พรอ้ม และมีความยากงา่ยพอ
เหมาะที่จะให้นักเรียนทำากิจกรรม 

3. หากจะใชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมกลุม่
ร่วมมือ CO – OP CO – OP ซึ่งมีจำานวนมากก
ว่า 8 กลุ่มควรมีครูผู้ช่วย 

4. ควรมีการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้อย่าง
มีความสุข เช่น ห้องเรียนไม่คับแคบจนเกินไป มี
การศึกษานอกสถานที่ เก็บข้อมูลนอก ห้องเรียน 
การจัดกลุ่มนักเรียนไม่เกิน 5 คน ถ้ากลุ่มเกิน 5 
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คน จะมีคนว่างที่ไม่ได้ทำางานจะทำาให้เกิด ความ
วุ่นวายภายในกลุ่ม รูปแบบการนำาเสนอผลงาน
ถ้าเป็นผลงานชนิดเดียวกันหากทุกคนจะต้อง นำา
เสนอควรจัดรูปแบบให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ไปใช้

1. ควรมกีารวิจัยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนคิการตัง้คำาถามกบัเทคนคิแบบ CO-OP 
CO- OP กับสาระในรายวิชาอื่นๆ เช่น กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สงัคมศกึษา กลุม่สาระคณติศาสตรห์รอื 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2. ควรมกีารวจิยัการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO-
OP CO- OP กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ทัศนคตท่ีิมตีอ่ การเรยีนหรอืศกึษาวจิยั
ทักษะด้านการฟังหรือการพูด เป็นต้น 

3. ควรมกีารวจิยัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยใชเ้ทคนคิการตัง้คำาถามกบัเทคนคิแบบ CO-OP 
CO- OP กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

4. ควรมกีารการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ใช้เทคนิคการตั้งคำาถามกับเทคนิคแบบ CO-OP 
CO- OP กับเทคนิควิธีสอนแบบอื่นๆ 
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