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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ และ 2.2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
อ�าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 35 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ สถิติ t-test (dependent sample) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

1) รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพือ่พฒันา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (RACHA Model) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นทบทวน 
ความรู้เดิม ขั้นเพิ่มความรู้ใหม่ ขั้นตรวจความเข้าใจ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นวัดและประเมินผล  
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ได้รบัการประเมนิจากผู้เชีย่วชาญว่ามคีวามสมเหตสุมผลเชงิทฤษฎมีีความเป็นไปได้และมีความสอดคล้อง
ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 80.13/81.05 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้, การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, ทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์, การเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency 
of English reading instructional model based on Constructivist theory and Cooperative  
Learning to enhance reading comprehension ability for Phatomsuksa 5 students 2) evaluate 
the effectiveness of English reading instructional model based on Constructivist theory and 
Cooperative Learning by 2.1) comparing students’ reading comprehension ability between 
before and after learning by using the model and 2.2) studying students’ opinions toward 
the model. The samples of this study consisted of 35 Pratomsuksa 5 students attending 
in the second semester of the academic year 2020 at Tesaban 1 Kalasinpittayasit School, 
Muang Kalasin District, Kalasin Province. They were selected by the cluster random sampling  
technique Research instruments consisted of: 1) RACHA Model 2) a handbook for the 
model 3) lesson plans 4) a reading comprehension test, and 5) questionnaire for student’s  
opinion toward the mode. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
t-test dependent and content analysis.

The results were as follows:

1. The English reading instructional model based on Constructivist theory and  
Cooperative Learning to enhance reading comprehension ability for Phatomsuksa 5 students 
(RACHA Model) consisted of 4 components: principles, objectives, learning procedures 
which had five steps, step 1 Reviewing Background Knowledge: R, step 2 Acquiring New 
Knowledge: A, step 3 Checking for Understanding: C, step 4 Helping and Sharing in Group: 
H, step 5 Assessing results: A and (4) and assessment and evaluation. The RACHA Model 
verified by the experts was at the highest level and the efficiency of the model was 80.13 
/ 81.05

  2. The effectiveness of the RACHA Model indicated that 2.1) after using  
the RACHA model, the students’ reading comprehension were higher than before  
receiving the instruction at a .05 significance level, 2.2) after using the RACHA model,  
the students had opinion toward learning activities of the model at the high level. 

Keywords: English Reading Instructional Model, Constructivist theory, Cooperative  
Learning, Reading Comprehension
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บทนำา

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษมคีวามส�าคญัและ
จ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือส�าคัญใน
การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  
รวมถงึการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชมุชนโลก มุง่เน้น
ให้ผูเ้รยีนตระหนกัถึงความหลากหลายในสังคมโลก 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาในการสื่อสารรวมทั้ง 
เข้าถงึองค์ความรูต่้างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน กระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หน่ึงในสาระการเรียนรู้ที่ก�าหนดให้ผู้เรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ต้องเรียนรู้โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ 
ผูเ้รยีนเกดิสมรรถนะส�าคญั คอื มคีวามสามารถใน
การสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส่ง หรือ
สื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความ
คดิ ความรูส้กึ ความเข้าใจ และทศันคตขิองตนเอง 
เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร ประสบการณ์ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้มุ่งเน้น
พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามสามารถในด้านทกัษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน โดยทั้ง 4 ทักษะนี้ 
ทกัษะการอ่านถอืว่าเป็นทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็นและ
ความส�าคญัอย่างยิง่ในโลกศตวรรษที ่21 ทีค่วามรู้  
ข่าวสาร ความก้าวหน้า และเหตุการณ์ ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ในโลกล้วนต้องอาศัยการอ่าน
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่งการอ่าน
มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในชีวิตมนุษย์ เป็น 
กระบวนการทีท่�าให้เกดิการรับข้อมลู เป็นการรบัสาร 
ที่มีความจ�าเป็นและส�าคัญยิ่งส�าหรับชีวิตของคน 
ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นทักษะที่จ�าเป็นต่อการ

เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของ
โลกเข้า ด้วยกนั ยิง่อ่านมาก ย่ิงเกดิการเรยีนรูม้าก 
(Koralex, 2012) นอกจากนี้การอ่านก็ยังเป็น
ทกัษะทีผู่เ้รยีนใช้มากทีส่ดุในเวลาเรียน เพราะเป็น
เครือ่งมอืในการศึกษาหาความรู ้เป็นทกัษะทีใ่ช้ใน
การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ท�าให้ 
ผูอ่้านฉลาด รอบรู ้ทนัเหตกุารณ์ และตดิตามความ
ก้าวหน้าของโลก (Kreishan and Saidat, 2011) 
กล่าวได้ว่าการอ่านเป็นทกัษะทีผู่อ่้านสามารถเพ่ิมพนู
ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา  
ในโลกยคุปัจจุบนัทีมี่เทคโนโลย ีข้อมูล และส่ือต่างๆ 
มากมาย ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านย่อมจะมี
ผลดี และประสบความส�าเร็จมากกว่า 

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียน
ประสบปัญหาในด้านทักษะการอ่านจ�านวนมาก  
เนือ่งจากเป็นทกัษะทีนั่กเรียนบอกว่ายาก ประกอบ
กบัคลงัค�าศพัท์น้อยไม่สามารถเข้าใจในบทอ่านได้ 
โดยเฉพาะบทอ่านทีเ่ป็นเรือ่งไกลตวันกัเรยีน นกัเรยีน 
จะท�าความเข้าใจได้ยากมากขึ้น ท�าให้นักเรียน 
ไม่สามารถเข้าใจความส�าคัญและรายละเอียด
ของเรื่องได้ กล่าวคือ นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน  
สรุปและจับใจความส�าคัญของเรื่องท่ีอ่านไม่ได้  
เป็นเหตุให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความ
กระตือรือร้น และขาดแรงจูงใจในการอ่านภาษา
อังกฤษ นอกจากนี้ ผลการท�าข้อสอบการอ่านยัง
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ที่
ก�าหนด (ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนเทศบาล 1 กาฬสนิธุ์
พิทยาสิทธิ์, 2563) จากปัญหาที่พบมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐกานต์ พรหมเสน 
และเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต (2559) ที่ได้กล่าวว่า 
ความสามารถในการอ่านของนกัเรยีนไทยยังอยูใ่น
ระดับต�่ากว่าเกณฑ์ นักเรียนมีปัญหาในการสรุป 
ใจความส�าคัญของเร่ืองที่อ่าน ซ่ึงอาจมีสาเหตุ 
มาจากการขาดทกัษะทางภาษา ทัง้ในด้านค�าศพัท์
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และโครงสร้างทางภาษาขาดส่ือในการเรยีน เนือ้เรือ่ง 
ทีอ่่านไม่น่าสนใจ เป็นเรือ่งไกลตวัไม่สอดคล้องกบั
ภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมของนักเรียน เนื้อเรื่อง 
ยากเกินไปหรอืสลบัซบัซ้อนเกินระดับความสามารถ
ของนักเรียนท�าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการ
อ่าน อนุมานได้ว่าการที่นักเรียนส่วนมากยังมี
ระดับความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
อยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจและยงัขาดทกัษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจอยู่น้ัน อาจจะเป็นเพราะยังขาด
วิธีการหรือเทคนิคที่เหมาะสมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน
มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่ม 
มากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันก็ได้มีนักการศึกษาและ 
นักวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน ได้ทดลองใช้เทคนคิและ
วธิสีอนแบบต่างๆ เพือ่จะหาวธิกีารสอนแบบใดจะ
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดท่ีจะท�าให้
นกัเรยีนเกดิความเข้าใจในการอ่านควบคูก่นัไปด้วย 
เพราะในการอ่านถ้าไม่เข้าใจหรอืจบัใจความส�าคญั
ในสิง่ทีอ่่านไม่ได้แล้วกย่็อมจะไม่ก่อประโยชน์ใดๆ 
เลย (เรวดี หิรัญ, 2539)

ผูว้จิยัจงึได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และแนวคดิ
การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถทาง
ภาษา ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิด ที่จะช่วย
พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ซ่ึง
พบว่า ทฤษฎแีละแนวคิดทีมุ่่งเน้นกระบวนการสร้าง
ความรูท่ี้สามารถส่งเสรมิความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist 
theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีของเพียเจต์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความ
รู้ขึ้นในใจเอง (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2550) กรอบ
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมจะให้ความ
ส�าคัญ กับความรู้และประสบการณ์เดิมว่าจะเป็น
พืน้ฐานของการสร้างความรูใ้หม่ (อมัพร ม้าคะนอง 

2546) และผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน สร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียนได้ โดยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธี 
ทีส่ามารถสร้างแรงจงูใจในการเรยีนและส่งเสรมิให้
ผูเ้รียนได้เรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รียน
ได้รบัประสบการณ์ทีส่มัพนัธ์กับชวีติจรงิ ได้รบัการ
ฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ทักษะการ
บันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับ
ความรู ้ทกัษะการแสดงออก ทกัษะการสร้างความ
รู้ใหมแ่ละทักษะการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม จัดว่า
เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีส่ามารถน�ามาประยกุต์ให้เหมาะ
สมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง 
การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนเป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่
ช่วยให้ผู้เรียนกล้าซักถาม และมีความสนใจเรียน
มากขึน้ผูเ้รยีน ทกุคนพยายามช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กัน (Johnson and Johnson, 1994) 

จากปัญหาและความส�าคัญดังที่กล่าวมา 
ท�าให้ผูว้จิยัซึง่เป็นครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษระดบั
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสนใจจะใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคตวิิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอืเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาและหาประสทิธิภาพรปูแบบ
การจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. เพือ่ประเมนิประสทิธผิลรปูแบบการจัดการ
เรยีนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่าน
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ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส�าหรบันกัเรยีนระดบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยมวีตัถปุระสงค์เฉพาะคอื 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียน
ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ก่อนและหลังเรียน

2.2 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนท่ี
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้หลังการเรียนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วม
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

หลักก�รแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับก�รวิจัย  
- แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 
- วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) (Creswell, 2011)  
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model (Kevin Kruse, 2008)  
- การออกแบบการสอนเชิงระบบ (Dick, Carey and Carey, 2005) . 
- รูปแบบการสอนเชิงระบบ (System Approach) (Joyce and Weil, 2009) และ (Kemp Morrison and 
Ross, 1994)

ประสิทธิผลของรูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ 
1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แนวคิดทฤษฎีที่นำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ก�รสอน 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้

1. ทฤษฎีก�รสร้�งคว�มรู้ (Long, 1985; Swain, 
1998; Anderson, 2000; Krashen, 2007) 
2. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Barlett, 1932; 
Mayer, 1975; Rumelhart, 1994; Hacker, 
1998; Weaver,1980; วิสาข์ จัติวัตร์, 2541)  
3. ทฤษฎีพัฒน�ก�รท�งสติปญญ�ของ Piaget  
4. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ ygotsky 
5. ก�รเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative  
Learning) 
6.ทฤษฎีก�รมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Theory) 
7.ทฤษฎีกระบวนก�รอ่�น (Ray Reutzel and 
Robert B. Cooter, Jr, 1996)

แนวคิดเกี่ยวกับก�รพัฒน�รูปแบบก�รสอนน�า
เสนอ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การวิจัย (Research: R1) ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)  
2. การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบ 
และพัฒนา Design and Development: D and 
D)  
3. การวิจัย (Research: R2) ทดลองใช้  
(Implement: I)  
4. การพัฒนา (Development: D2) ประเมินผล 
(Evaluation: E)

แผนภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขอบเขตของก�รวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 - ประชากรในการวจิยัคร้ังนีเ้ป็นนักเรยีน
ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 185 คน 

 - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/3 ท่ีก�าลงั
เรยีนในรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน ในภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 35 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบด้วย

  - ตวัแปรต้น (Independent Variable) คือ 
รปูแบบการจดัการเรียนรูต้ามทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์ 
ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพือ่ส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 - ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้แก่

 1) ความสามารถด้านการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ

 2) ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เนือ้หาท่ีใช้
เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งประกอบด้วยบทอ่าน
จากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 และบทอ่านจากอินเตอร์เน็ต จ�านวน 
8 บท โดยใช้สอนใน 8 แผนการจัดการเรียนรู้  
แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง

4. การศกึษานีใ้ช้ระยะเวลาในการทดลอง
รวม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะ
เวลา 16 ชั่วโมง

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การวจิยัเรือ่ง การพัฒนารปูแบบการจดัการ
เรยีนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส�าหรบันกัเรยีนระดบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผูว้จัิยใช้วธีิด�าเนนิการวจิยัใน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) โดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ที่มีลักษะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับ
ภายใน (The Embedded Design) ด้วยการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods)  
เสรมิด้วยข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Methods) 
เพือ่ตอบค�าถามการวจัิยให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดวิธีด�าเนินการวิจัย
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา และความต้องการ
จ�าเป็นในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยผู้วิจัย
ท�าการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การจัดการ
เรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ การเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอื ศกึษาความต้องการและสภาพปัญหาด้าน
การจัดการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ และความต้องการ
จ�าเป็นของผูเ้รยีน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: 
D1) ออกแบบและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
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ประถมศกึษาปีที ่5 (Design and Development: 
D & D) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาหาคุณภาพ
และประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
เพ่ือส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยน�าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 
มาพัฒนาเป็นโครงร่างรูปแบบ และให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง
ตรงของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ก่อนน�าไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
นักเรียนที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ก่อนน�าไปทดลอง
ใช้จริง (Implement) กับกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) 
การทดลองใช้ (Implementation: I) เป็นขั้นการ
ทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอน
สตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่ง
เสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ส�าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยน�าแนวคิด 
ADDIE Model ของ Kruse (2008) ในขั้นการ
ทดลองใช้ (Implementation) ร่วมกับแนวคิดการ
วิจัยและพัฒนา (research and development) 
ในขั้นการวิจัย (Research: R2) ในขั้นนี้ผู้วิจัยน�า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่สร้างขึ้นและ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างของงานวจิยั โดยใช้กระบวนการ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) 
ร่วมกับการใช้รูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบแผนการ
ทดลอง (Experimental Design) แบบกลุม่ตัวอย่าง
เดียว มีการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน (The 
One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรยีม 
นิลพันธุ์, 2558)

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: 
D2) เป็นการประเมนิผล (Evaluation: E): เป็นการ

ประเมินและรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสต์ร่วมกับการเรยีนรูแ้บบร่วม
มือเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
เสนอรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีน
รู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และแบบประเมินต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 
ท่านพิจารณาประเมินรูปแบบ จากน้ันปรับปรุง 
รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปใช้

เครื่องมือที่ใช้ในก�รรวบรวมข้อมูล

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพือ่สง่เสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและ
หลังเรียน จ�านวน 30 ข้อ

3. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีน
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ชี้แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ หลักการ เหตุผลและประโยชน์ให้
นกัเรยีนทราบและท�าความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ
และเหตผุล กระบวนการเรยีนการสอน วธิกีารเรยีน 
การวดัประเมนิผลและกจิกรรมท่ีต้องปฏิบตัเิพือ่ให้
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

2. ก่อนเร่ิมใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วจัิย
ท�าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัความสามารถด้าน
การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่ง
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เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย (Multiple Choices) 
แบบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลคะแนนก่อนการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนการเรียน

3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีพัฒนาข้ึนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 35 คน ที่เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ใช้เวลาด�าเนินการท้ังสิ้น 8 สัปดาห์ โดยจัดการ
เรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แผนละ 2 ชั่วโมง 
ตามตารางเรียนของนักเรยีน รวมทัง้สิน้ 16 ชัว่โมง 

4. หลังนักเรียนเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ครบตามระยะเวลาที่ก�าหนด ผู้วิจัย
ท�าการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังการเรียนโดยใช้แบบ
ทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น

5. น�าผลทีไ่ด้จากการทดสอบแบบวดัความ
สามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ
ด้วยกลวิธี DR-TA ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 
ไปวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่หาค่าทางสถติโดยใช้โปรแกรม 
ส�าเร็จรูป 

6. สอบถามความคิดเห็นนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างทีมี่ต่อรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7. การประเมนิผลการทดลอง ผู้วจิยัด�าเนนิ
การเกบ็รวบรวมข้อมลูตามแบบแผนทีก่�าหนด และ
น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

8. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

สรุปผล

ในการวจิยัครัง้นี ้ใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัใน
ลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัย 
น�าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีน
รูแ้บบร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิการอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเข้าใจ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
ตามเกณฑ์ E

1
/E

2
 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/81.05 

2. ประสทิธผิลของรปูแบบการจัดการเรยีนรู้ 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู ้
แบบร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
มีผลสรุปดังนี้

2.1 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัการเรยีนรู ้
แบบร่วมมือ (RACHA Model) นักเรียนมีความ
สามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัสามารถอภปิรายผลได้ดงันี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(RACHA Model) มีองค์ประกอบของรูปแบบ 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ เน้นที่ผู้เรียน
สร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง 
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จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม และผู้เรียนมีบทบาทส�าคัญ
ในการเรียนรู้ผ่านกจิกรรมทีเ่น้นการร่วมมอืกนัเรยีนรู้  
2) วตัถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านกา
รอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส�าหรบันกัเรยีน
ระดบัช้ันประถมศกึษาปีที ่5 3) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ คอื (1) ขัน้ทบทวนความรู้ 
เดิม (Reviewing Background Knowledge: R) 
ขัน้ท่ีครูทบทวบความรูเ้ดมิเพือ่เชือ่มโยงไปสูค่วามรู ้
ใหม่ โดยครูท�าหน้าท่ีกระตุ้นนักเรียน โดยสร้าง
ค�าถามก่อนการอ่าน หรือใช้ ภาพ เกม เพลง กระตุน้
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ (2) ขั้นเพิ่มความรู้ใหม่ 
(Acquiring New Knowledge: A) ขัน้ทีค่รนู�าเสนอ
เนือ้หาใหม่ สอนค�าศพัท์ก่อนอ่าน และฝึกกจิกรรม
ในการอ่าน โดยเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ 
บทอ่านด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน (3) ขั้น 
ตรวจสอบความเข้าใจ (Checking for Understanding:  
C) ขั้นที่ครูกระตุ้นกิจกรรมระหว่างการอ่านด้วย
การสร้างค�าถามเพ่ือให้นักเรยีนได้ตรวจสอบความ
เข้าใจในบทอ่านของตนเอง (4) ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Helping and Sharing in Group: H)  
ขัน้ทีค่รจูดักจิกรรมให้นักเรยีนระดมสมอง ปรกึษา
หารอืกัน โดยส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้มกีารแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์และการมปีฏสิมัพนัธ์ ในการท�างานทีไ่ด้
รบัมอบหมายในการอ่าน (5) ขัน้วดัและประเมนิผล 
(Assessment Results: A) ขัน้สรปุประเดน็ของเรือ่ง
ทีอ่่านและการประเมนิกจิกรรมการอ่าน 4) การวดั
และประเมนิผล จากผลการหาค่าประสทิธภิาพของ
รปูแบบการจดัการเรียนรูต้ามทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์ 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามเกณฑ์ E

1
/E

2
  

กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/81.05 เป็นผลมา
จากการที่ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบข้ึนอย่างเป็นระบบ 
และตามหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของ 
Driver and Bell 1986; Underhill 1991 ที่เน้น
ให้นกัเรียนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ จดักจิกรรมการเรยีน

รู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นกัเรียนได้
มีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกันและกันในการเปิดโอกาสให้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และการท�างานร่วมกัน (Wallace, 
1992) และได้ด�าเนนิการพฒันารปูแบบการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบตามล�าดบัขัน้ตอนของวธิกีาร
เชิงระบบโดยน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคือ
สภาพปัญหาและความต้องการการเรียนการสอน
อ่านภาษาองักฤษ ทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องส�าหรับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวคิด ADDIE 
Model ของ Kruse (2008) ร่วมกับกระบวนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ท�าให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมที่
น�าไปใช้จริงได้ 

2. การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ (RACHA Model) 
พบว่า

2.1 ความสามารถด้านการอ่านภาษา
องักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า 
ก่อนเรียนด้วยรูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอน
ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิกจิกรรมการ
อ่านของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียน
ความรู้ ได้ท�างานร่วมกัน และบทอ่านอยู่ในความ
สนใจของผูเ้รยีน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืกระท�า
และเกดิเป็นองค์ความรูด้้วยตนเอง มกีระบวนการ
ขั้นตอนการสอนที่แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ท�าให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการ
อ่าน สอดคล้องกบัทฤษฎกีารเรียนรูท้างสงัคมของ 
Vygotsky (1978) ที่กล่าวว่าผู้เรียนมีระดับการ
พัฒนาศักยภาพอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับการพัฒนา
ความคดิทีแ่ท้จรงิซึง่ผูเ้รยีนสามารถแก้ปัญหาเองได้
กับระดับการพัฒนาศักยภาพซึ่งผู้เรียนจ�าเป็นต้อง
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ได้รับความช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนที่มีความ
สามารถสูงกว่าด้วยการสนับสนุนทีเ่หมาะสมสูก่าร
มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมจนกระทัง่ได้เกดิความรู้ใหม่
เป็นของตนเอง ผลการวิจัยในครั้งนี้ยัง สอดคล้อง
กับ จุฑารัตน์ พิมพ์ไทยสง (2562) ที่ได้ศึกษาการ
พฒันาการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเข้าใจตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ส�าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
.05 และมีความพึงพอใจต่อภาษาอังกฤษโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ อัญชลี สุขกระโทก 
(2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถด้านการคดิวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าหลังเรียน
ด้วยรปูแบบการจัดการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิต์ นกัเรยีนมคีวามสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูป
แบบการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (RACHA 
Model) พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( =4.26, S.D.=0.06) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็น
ด้วยเป็นอันดับที่ 1 ( =4.32, S.D.=0.19) รองลง
มา ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( =4.29, S.D.=0.13) 
และด้านเนือ้หา ( =4.18, S.D.=0.08) ตามล�าดับ 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะการออกแบบรปูแบบการจัดการเรยีน
รู้ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จากขั้นตอนการ
ส�ารวจความต้องการจ�าเป็น การสนทนากลุ่มครู
ผู้สอน การส�ารวจความต้องการของนักเรียน จน
ท�าให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของนกัเรยีนในการพฒันาด้านการอ่านเพือ่
ความเข้าใจ ด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูมุ้ง่เน้นให้
ผู้เรียนทกุคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทัว่ถงึและ
ตามศกัยภาพโดยมีครผููส้อนเป็นผูค้อยให้ค�าแนะน�า 
ช่วยเหลอืในสิง่ทีน่กัเรยีนไม่เข้าใจ ซึง่สอดคล้องกบั 
จติติมา เขยีวพนัธุ ์(2563) ทีไ่ด้ศกึษาความคดิเหน็
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนการอ่านภาษา
องักฤษตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึร่วมกลยทุธ์การ
อ่านอย่างมวีจิารณญาณเพ่ือส่งเสรมิความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ศึกษารูปแบบให้เกิดความเข้าใจองค์
ประกอบต่างๆ ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ตั้งไว้

1.2 อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของ
สมาชกิในแต่ละกลุ่มทีไ่ด้รับโดยละเอยีด โดยผูส้อน
เป็นผูอ้�านวยความสะดวก ช่วยเหลอืเมือ่ผูเ้รียนเกดิ
ปัญหาในการเรียน

1.3 ใช้ทักษะในการตัง้ค�าถาม เพือ่กระตุน้
ให้นักเรียนได้ดึงประสบการณ์เดิมของตนเองออก
มาใช้ เพือ่นกัเรยีนจะได้เข้าใจในบทเรยีนได้รวดเร็ว
และดียิ่งขึ้น

1.4 สร้างบรรยากาศในการเรียนเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนให้มี
ความเป็นกันเองเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจใน
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การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียนและครู
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมทักษะอ่ืนนอกจาก 
การอ่านด้วย เช่น การพูด การเขียน เป็นต้น

2.2 ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจกบัผูเ้รยีนในระดบัอืน่ 
เช่น ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น

2.3 ควรให้ผู้เรียนในกลุ่มเปลี่ยนบทบาท
ทีไ่ด้รบัผิดชอบในบทอ่านแต่ละบท พร้อมทัง้ศกึษา
ความคิดเห็นของผู้เรียน

2.4 ควรศึกษาการใช้รูปแบบในการอ่าน
ประเภทอื่นๆ เช่น การอ่านจับใจความ การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ
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