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The objectives of this study are to investigate the effects of Team-Based 

Learning on reading comprehension ability and attitudes to English reading of 
Mattayomsuksa Four students. The sample of this study included 40 Mattayomsuksa 
students at Watkheinkhet school in Pathumthani province in the second semester of the 
2019 academic year. They were chosen using simple random sampling method. The 
duration of experiment was 10 weeks. The data collection instruments include the reading 
comprehension test, with a reliability of 0.72 and questionnaires on attitudes regarding 
English reading based on Team-Based Learning, and with a reliability of 0.84. The data 
were analyzed by percentage, mean and t-test for dependent samples. The study 
revealed the following: (1) their posttest reading comprehension ability was higher than 
the pretest at a statistically significant level of .05; and (2) the attitudes of students 
regarding reading in English, using Team-Based Learning at a high average level. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ภาษาองักฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใชอ้ย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องค์

ความรูท้ี่ส  าคญัของโลกส่วนใหญ่ถูกบนัทึกและเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ จึงมีความจ าเป็นที่ตอ้ง
จดัใหม้ีการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือน าไปเขา้สู่
การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 รวมถึงพัฒนาตนเองไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่อไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2557, น.1)   

แต่จากการวิเคราะหผ์ลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐานวิชาภาษาองักฤษ ที่ด  าเนินการ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 – 2559 พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ได้คะแนน 19.53  23.15  24.23  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามล าดับ 
(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของ
นักเรียน 3 ปีการศึกษา พบว่า คะแนนเพิ่มสูงขึน้ แต่ยังอยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน 
จากผลการทดสอบออกมาต ่าเช่นนี ้ แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนไม่เขา้ใจเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถจับ
ใจความส าคัญของเรื่องได้  ซึ่งอาจเกิดจากเนือ้เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องราวไกลตัวนักเรียน และไม่ได้
เป็นเนือ้เรื่องที่ผูเ้รียนสนใจ ท าใหข้าดแรงจูงใจและความพยายามท าขอ้สอบในส่วนนี ้และไม่เห็น
คณุค่าของเรื่องที่อ่าน  

ทัง้นีผู้อ่้านจะตอ้งใชก้ระบวนการเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลูที่อ่านกับความรู ้และโครงสรา้ง
ทางความรู ้(schemata) การอ่านไม่ใช่แค่การมองผ่านประโยคและย่อหนา้เท่านัน้ แต่ผูอ่้านจะตอ้ง
สามารถสรุปความ ตีความ และวิเคราะหค์วามได้ เพราะการอ่านเป็นปฏิบัติการทางสมองและ
กลา้มเนือ้ที่สลบัซบัซอ้นมาก เปรียบเหมือนกบัการถอดรหสับางอย่าง ซึ่งสมองตอ้งเรียบเรียงหรือ
จัดระเบียบใหม่เพื่อใหเ้กิดหน่วยความคิดที่เข้าใจ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอ่านเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเพื่อจับใจความ หรือการอ่านเพื่อความเขา้ใจต้อง
อาศัยกลไกลทางความคิด และระบบการจัดการที่ดีของสภาพทางกายภาพเพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอดจากการเรียนรู ้ (Block, 1993, p.134-136; Day, 1998, p.20-24; สมุทร เซ็น
เชาวนิช, 2551, น.2-3; ส านกังานศกึษาธิการเขตการศึกษา 5, 2530, น.12-13)  

นอกจากนีก้ารอ่านมีปัจจยัมาจากหลายๆ ดา้น เช่น ระดบัความสามารถในการอ่านของ
นกัเรียน ประสบการณข์องนกัเรียนท่ีจะน ามาใชใ้นการอ่าน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
สมาชิกในกลุ่มและกลวิธีในการตีความ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน ซึ่งผู้อ่าน
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ภาษาอังกฤษจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งสะสมความรูเ้ก่ียวกับค าศัพทเ์พียงพอ เขา้ใจ
ความรูเ้บือ้งต้นของการอ่าน และหมั่นพัฒนาโครงสรา้งความรูเ้ดิมอยู่เสมอ (Douglas, 2010, 
p.224-225; มณีรตัน ์สกุโชติรตัน,์ 2548, น.39) 

จะเห็นว่าการจะเป็นผู้อ่านที่ประสบความส าเร็จและเข้าใจในสิ่งที่ อ่าน คือ ผู้อ่าน
จ าเป็นต้องกระตือรือร้นและตั้งใจที่ต้องการจะค้นหาค าตอบ และนึกถึงความรู้ดั้งเดิม และ
ประสบการณท์ี่มีเก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน ซึ่งเป็นที่มาของการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team – 
Based Learning) ที่มีลักษณะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพัฒนาทักษะในการเรียนรูไ้ดโ้ดยตัวเองผ่านการ
ท างานหรือการเรียนรูแ้บบเป็นทีม และมีจุดเด่นในการพฒันาประสบการณก์ารเรียนรูข้องนกัเรียน 
ซึ่งมีรูปแบบและขัน้ตอนที่สอดคล้องการอ่านเพื่อความเขา้ใจ นั่นคือ 1. นกัเรียนตอ้งศึกษาเนือ้หา
มาก่อนเขา้ชัน้เรียน 2. นกัเรียนศึกษาร่วมกนั แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณเ์ดิม เพื่อเรียนรู้
ประสบการณใ์หม่ 3. นกัเรียนเรียนรูผ้่านการพดูคยุ อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตดัสินใจจน
ได้เนือ้หาที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด หรือภาระชิน้งานที่เกิดจากความเข้าใจในการอ่าน โดย
กระบวนการที่จะน าไปสู่ความเข้าใจในการอ่าน ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักกษะการ
แกปั้ญหา การฝึกฝน และการไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัที (feedback) ซึ่งการจดัการเรียนรูแ้บบทีม
สามารถเกิดขึน้ไดท้ั้งในและนอกห้องเรียน จึงท าใหผู้อ่้านสามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านไดดี้ยิ่งขึน้   
( Michaelsen, Knight, & Fink, 2004, p.3-12; ทณ ุเตียวรตันกลุ, 2549, น.60-61)  

ส าหรบังานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 
นัน้ (สายพิณ สีหรกัษ์, 2551) ไดศ้ึกษาว่า เมื่อนกัเรียนไดร้บัการจัดการเรียนรูต้ามหลกัการเรียนรู้
แบบเป็นทีม ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และทกัษะการเรียนเป็นทีม สงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบปกติ ในขณะที่ (อภันตรี  ศรีปานเงิน, 2551) ได้อธิบายผลงานวิจัย คือ
นกัเรียนที่เรียนการอ่านดว้ยแนวคิดการเรียนแบบทีมไดค้ะแนนการอ่านภาษาองักฤษหลงัทดลอง
สูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง นอกจากนีม้ีนักวิจัยต่างประเทศ (Lefebvre, 2016) ศึกษาการ
จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานส าหรบัวิชาการสื่อสารเบือ้งตน้ ผลวิจยัพบว่า เมื่อน าการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐานมาบูรณาการร่วมกับรายวิชาพื ้นฐาน จะท าให้กระบวนการข้อมูล
ยอ้นกลบัอยู่ในรูปแบบเชิงรุกมากขึน้ และ (Stepanova, 2017) ศกึษาผลของการจดัการเรียนรูแ้บบ
ใชท้ีมเป็นฐานในภาษาองักฤษธุรกิจ คือ นกัศกึษาประสบความส าเรจ็ในเรื่องสทัศาสตร ์การสื่อสาร 
และเขา้ใจภาษาองักฤษธุรกิจผ่านการท างานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห ์และนกัศึกษา จ านวน 
82-100% ให้ข้อมูลสะท้อนกลับในด้านบวกต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-
Based Learning) 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ พบว่ามีการศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาอังกฤษมี
ค่อนขา้งมาก แต่มีการศึกษาผลดา้นอ่ืนๆ น้อย เช่น เจตคติ ความสนใจ เป็นตน้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
และใชก้ารรวบรวมขอ้มลูดา้นความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ พฤติกรรม
การเรียน และเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ ซึ่งประเมินโดยครู เพื่อน และตนเอง ซึ่งผลการวิจยั
ที่ไดร้บัจะเป็นประโยชนต่์อครูและบคุลากรทางการศกึษา และสามารถน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนต่อๆ ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
(Team-Based Learning) 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ท าให้ทราบผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน ที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษน าไปพัฒนา
วิธีการสอนการอ่านในระดบัชัน้อ่ืนๆ ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนวดั

เขียนเขต อ าเภอธัญบรุี จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562  จ านวน 3 หอ้งเรียน รวม
นกัเรียนทัง้หมด จ านวน 120  คน    
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนวดั

เขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  จ านวน 40 คน  โดยกลุ่มตวัอย่างที่เลือกมาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากมา 1 หอ้งเรียน  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team – Based Learning) 
2. ตวัแปรตาม  

2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
2.2 เจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใชใ้นการทดลองครัง้นี ้ ผูศ้ึกษาเลือกเนือ้หาจากบทความในหนังสือเรียน 

หนังสือภาพการต์ูน เพลง คลิปวิดีโอ บทความต่างๆ จากสื่ออินเทอรเ์น็ต ใหส้อดคลอ้งกับหน่วย
การเรียนรู้  ตามโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ มีดงันี ้

1. Unit 1 People and lifestyle    
2. Unit 2 Travelling   
3. Unit 3 Entertainment 
4. Unit 4 On offer  

โดย 1 หน่วยการเรียนรู ้ใชเ้วลาเรียน 5 คาบ รวมจ าวน 4 แผน 
ระยะเวลาในการทดลอง 

ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ 
สปัดาหล์ะ 2 คาบๆ ละ 50 นาท ี รวมทัง้สิน้ 20 คาบ 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ  หมายถึง ผูอ่้านตอ้งอาศยั 
เชาวปั์ญญา ความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของตนเองมาช่วยในการท าความเขา้ใจ ซึ่งเกิดจาก
ทกัษะความคิดระดบัสงู โดยสามารถจบัใจความ ตีความ แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่าน 
พิจารณาสรุปใจความส าคญัของเรื่องที่อ่าน และสามารถถ่ายทอดความรูใ้หผู้อ่ื้นได ้
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2. การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Leaning) 
การจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Leaning) เป็นกระบวนการที่

เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดจากการเรียนรู ้มีปฏิสมัพนัธแ์ละท างานร่วมกนัภายในทีม โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้วิธีคิด ทักษะ ประสบการณ์ และช่วยกันกระตุน้ความคิดซึ่งกันและกันจากการสนทนา 
อภิปราย ร่วมกนัพิจารณาสรุปใจความส าคญั ซึ่งผูว้ิจยัยึดหลกัการเรียนรูแ้บบทีมของ แลรี เค ไม
เคิลเซน มาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้เตรียมพรอ้ม (Preparation)  
ครูให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนโดยศึกษาบทอ่านด้วยตนเอง  

(individual study) โดยครูใหบ้ทความหรือ ระบุชื่อบทความใหน้ักเรียนไปอ่านและศึกษาตามสื่อ
มีเดียก่อนเขา้ชัน้เรียน 

1.1 Readiness Assurance Process กระบวนการประยกุตเ์นือ้หาที่อ่าน
มาใชใ้นหอ้งเรียน ซึ่งเริ่มตน้จากการทดสอบ หรือตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจจากสิ่งที่อ่านมา
ล่วงหนา้ การตรวจสอบความรูเ้ดิม (schema) ของผูเ้รียนโดยการทดสอบก่อนเรียน หรือการตอบ
ค าถาม เก่ียวกบัททความหรือเนือ้เรื่องที่มอบหมายใหอ่้าน 

1.1.1 Individual Test (IT) นักเรียนท าแบบทดสอบดว้ยตนเอง หรือ
ตอบค าถามครู 

1.1.2 Team test (TT) นกัเรียนท าแบบทดสอบเดิมอีกครัง้แต่ช่วยกัน
ท าเป็นกลุม่ หรือช่วยกนัระดมความคิดเพื่อตอบค าถาม  

1.1.3  Appeals process ในขัน้นีน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม อาจะมีค าตอบ
ที่ไดม้ากกว่าหนึ่งค าตอบ ที่ยงัไม่สามารถตัดสินใจหาค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดได ้หรือยงัคงอภิปราย
หาค าตอบที่แน่นอนไม่ไดช้ดัเจน ใหเ้ขียนอา้งอิงแหล่งที่มาของค าตอบเหล่านัน้ที่ทีมตวัเองคิด และ
ใหค้รูช่วยพิจารณา 

1.1.4 Corrective instruction ครูใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเขา้ถึง
ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง หรือชีใ้หเ้ห็นความคิดรวบยอด (concept) หลังจากที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ้่าน
ตวัเองและเรียนรูภ้ายใรทีม  

ซึ่งครูจะรอจนกว่าจะรูว้่านกัเรียนไม่เขา้ใจตรงสว่นไหนดว้ยตนเอง เพื่อที่พวก
เขาจะไดส้นใจและพรอ้มที่จะฟัง และใหค้วามส าคญักบัการเรียน 
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ขัน้ที่ 2  ขัน้การประยกุตใ์ช ้ (Application ;Practice with Feedback) 
ในขัน้นีน้ักเรียนจะใชเ้นือ้หาและค าตอบของค าถามมาใชใ้นคาดเดาเนือ้หา

ของบทความที่อ่าน อ่านเป็นทีม และร่วมกนัอภิปราย เสนอแนะขอ้คิดเห็นซึ่งในขัน้นี ้ซึ่งแต่ละทีม
อาจไดค้ าตอบ และความเขา้ใจในบทความที่แตกต่างกนั ครูจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่าง
ของแต่ละกลุม่พรอ้มกบัใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทนัที (feedback)  

ขัน้ที่ 3 ขัน้การประเมินผล (Assessment) 
ในขั้นนี ้หลังจากที่นักเรียนในทีมร่วมกันอ่าน ร่วมกันหาค าตอบ และจับ

ใจความ ตีความ วิเคราะหเ์รื่องที่อ่านเรียบรอ้ยแลว้  โดยครูอาจใหม้ีการทดสอบหลังเรียน หรือ
สรา้งภาระงานจากความเขา้ใจในการอ่าน เช่น แผนผงัมโนทศัน ์(Mindmap) เป็นตน้ 

3. เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูส้ึก ความคิดเห็น พฤติกรรมและ
ค าพดูของบคุคลที่สะทอ้นเจตคตินัน้ๆ ที่มีต่อเพื่อน กลุม่คน หรือสภาพแวดลอ้ม ออกมาในทางบวก
หรือทางลบ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลของการจัดการ เรียน รู้แบบใช้ทีม เ ป็นฐาน ( Team-Based Learning) ที่ มี ต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 

 
   ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 

 

การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน  
(Team-Based Learning)  

1. ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
2. เจตคติต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศึกษาปัญหาดา้นการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียน  และแนวทาง

การพฒันารูปแบบการสอน จากการคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบเก่ียวกับการ
พฒันารูปแบบการสอนอ่านวิชาภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ซึ่ง
ประกอบดว้ยเอกสารและงานวิจยัในเรื่องต่างๆ ดงันี ้

1. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
1.1  ความหมายของการอ่าน 
1.2  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.4  องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.5  รูปแบบการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.6  การประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.7  ระดบัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.8  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน  
2.1  ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
2.2  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
2.3  หลกัการและแนวทางของการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
2.4  ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
2.5  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

3. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
3.1 ความหมายของเจตคติ 
3.2 องคป์ระกอบของเจตคติ 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ 
3.4 วิธีการวดัเจตคติ 
3.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
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1. ความหมายเกี่ยวกับการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน 

การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ใชเ้พื่อสื่อสาร และใชใ้นการสืบทอด
ทางวฒันธรรมของคนรุ่นต่อๆไป ซึ่งมนุษยท์ุกคนจะตอ้งใชก้ารอ่านในการพฒันาตนเองและใชใ้น
การด ารงชีวิต  เพื่อช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต มีความสมบูรณท์ัง้ดา้นความคิด จิตใจและ
รา่งกาย   

จะเห็นไดว้่าการอ่านนัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต เพราะยิ่งอ่านมากก็
จะมีความรูม้าก ทัง้นีม้ีผูเ้ชี่ยวชาญหลายท่านไดพ้ดูถึงความหมายของการอ่านไวด้งันี ้

การอ่าน หมายถึง กระบวนการสื่อความหมาย ที่ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่งสาร ไปยงัผูร้บั
สารใหเ้ขา้ใจถึงความรู ้ความคิด ความรูส้กึ ผ่านตวัหนงัสือ ซึ่งในกระบวนการนี ้ผูร้บัสารหรือผูอ่้าน
จะต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิมและทักษะการคิดเพื่อช่วยในการท าความเข้าใจของสาร
เหล่านัน้ และแสดงปฏิกิริยาโตต้อบ (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2551, น.1; ฉวีลกัษณ ์บุญยะกาญจน, 
2547, น.3; มณีรตัน ์สกุโชติรตัน,์ 2548, น.18, อา้งถึงใน มณีรตัน ์สกุโชติรตัน,์ 2548) 

จากความหมายของการอ่านขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การอ่าน คือ กระบวนการที่ผูอ่้าน
รบัรู ้เพื่อสื่อความหมายที่เป็นความรู ้ความคิด ความรูส้กึ และความความคิดเห็นของผูเ้ขียนที่ถ่าย
ผ่านตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ซึ่งความสามารถในการรับรู ้สารขึน้อยู่กับประสบการณ์ และ
ความสามารถในการคิด ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงัจะกลา่วต่อไปนี ้

1.2 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
การอ่าน เป็นกระบวนการรบัสารหรือสญัลกัษณบ์นหนา้หนังสือ เขา้ใจความหมาย

ของถอ้ยค าหรือเนือ้ความ ความเขา้ใจ คือ ความสามารถที่จะเขา้ใจในความคิดของ เมื่ออ่านแลว้
เกดิความเขา้ใจ ก็เปรียบกบัคณุประสบความส าเรจ็ดั่งใจมุ่งหวงั จะเห็นไดว้่าสิ่งส  าคญัของการอ่าน 
คือ ความเขา้ใจในการอ่าน มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้ดงันี ้ 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ กระบวนการตีความ ที่ผูอ่้านตอ้งอาศยัเชาวปั์ญญา การ
รูค้  าศัพท ์ประสบการณต่์างๆ  และความคิดระดับสูง เพื่อใหผู้อ่้านโตต้อบกับสิ่งที่ผูเ้ขียนเขียนซึ่ง
เป็นรูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการสะทอ้นความรูพ้ืน้ฐานของผูอ่้านและจุดประสงคใ์น
การอ่าน  (รชัฎา ทบัเทศ, 2554, น.32; อา้งอิงจาก Rubin. 1991; สมทุร เซ็นเชาวนิช, 2551, น.19, 
น.101; ผสัสพรรณ ถนอมพงษช์าติ, 2549, น.21, อา้งอิงจาก Catherine, 1992) 

จากความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจดังกล่าว เห็นไดว้่า การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ ผูอ่้านตอ้งอาศัยเชาวปั์ญญา ความรู ้และประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน เพื่อมาช่วยในการ 
ท าความเขา้ใจ ซึ่งเกิดจากทกัษะความคิดระดบัสงู 
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1.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
การอ่าน เป็นทักษะที่จ  าเป็น และน าไปใชใ้นการเรียนต่อในระดับที่สูงขึน้ต่อไป ซึ่ง

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการอ่านมีดว้ยกันหลายวิธี ในการวิจัยครัง้นีข้องน าเสนอทฤษฎีการอ่านที่มี
นกัการศกึษาหลายๆ ท่าน น าไปเป็นพืน้ฐานในการสอนอ่านดงันี ้ 

1. ทฤษฎีการอ่านจากลา่งขึน้บน (Bottom-up theory) 
ทฤษฎีการอ่านจากลา่งขึน้บน (Bottom-up theory) คือ รูปแบบการอ่านที่เริ่ม

จากการรู้จักตัวอักษร จากนั้นเชื่อมโยงอักษรและเสียง รวมเสียงเป็นค าเป็นประโยคแล้วได้
ความหมาย ดังนั้นการอ่านแบบนีจ้ึงใช้เป็นพืน้ฐานในการสอนอ่าน (Douglas, 2010, p.227;  
รชัฎา ทบัเทศ, 2554, น.25) 

2. ทฤษฎีการอ่านจากบนลงลา่ง (To-down theory) 
ทฤษฎีการอ่านจากบนลงลา่ง (Top-down theory) คือ รูปแบบการอ่านที่เนน้

ความเขา้ใจของภาพรวม ๆไม่เจาะจงไปที่ค  าศัพท์ย่อยๆ โดยรูปแบบนี ้จะเน้นใหผู้เ้รียนเข้าใจ
เนือ้หาโดยการใชค้วามรูเ้ดิมของผูอ่้าน (Background  knowledge) กระบวนการนีผู้อ่้านจะคาด
เดาสิ่งที่อ่านล่วงหนา้ และพยายามท าความเขา้ใจ ขอ้ความหรือบทอ่าน ควบคู่กบัอาศยัโครงสรา้ง
ความรู ้(Schema) มาช่วยในการท าความเขา้ใจในบทอ่านเหล่านัน้ ซึ่งมีกลวิธีในการอ่านรูปแบบนี ้
เช่น การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming) การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning) เป็นต้น (Douglas, 
2010, p.227; รชัฎา ทบัเทศ, 2554, น.25) 

3. ทฤษฎีโครงสรา้งความรู ้(Schema theory) 
ทฤษฎีโครงสรา้งความรู ้เชื่อว่า การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูอ่้านกับบทอ่าน โดยผสมกลมกลืนกันระหว่างความรูเ้ดิมและความรูใ้หม่เพื่อท าใหผู้ ้อ่านเกิด
ความเขา้ใจในการอ่านบทอ่านไดม้ากขึน้ ซึ่ง โครงสรา้งความรู ้(Schemata) เป็นที่รวบรวมความรู้
และประสบการณเ์ก่ียวกับสิ่งของ สถานการณ ์สถานที่ และการกระท า จะเห็นไดว้่าในการสอน
อ่านผู้สอนควรกระตุ้นความรู้ดั้งเดิม (prior knowledge) ก่อนการอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ผูเ้รียนไดน้ าความรูด้ั้งเดิมและประสบการรท์ี่มีอยู่มาใชป้ระกอบกับเรื่องที่จะอ่าน และจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจไดม้ากยิ่งขึน้ (Catherine, 1992, p.33; ทณ ุเตียวรตันกลุ, 2549, น.60) 
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1.4 องคป์ระกอบของการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้น ผู้อ่านจะต้องสามารถอ่าน เขียน 

วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้เสนอ
องคป์ระกอบที่ท าใหก้ระบวนการอ่านเพื่อความเขา้ใจมีประสิทธิภาพ ดงันี ้ 

สมทุร เซ็นเชาวนิช (2551, น.101-103) ไดเ้สนอองคป์ระกอบที่ส  าคญัๆ ไว ้ดงันี ้
1. สามารถจดจ าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่อ่านมาแลว้ได้ เมื่อถึงคราวจ าเป็นที่

ตอ้งการจะใชป้ระโยชนห์รืออา้งอิงถึงก็สามารถน ามาใชไ้ด ้
2. สามารถจบัใจความส าคญั สามารถวิเคราะหข์อ้มลู หรือจ าแนกแยกแยะ

ใจความส าคญัหลกั และใจความส าคญัรอง และประเมินไดว้่าจดุไหนที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษ หรือ
ตดัทิง้ 

3. สามารถตีความถึงแก่นสาระส าคญัของเนื่อเรื่องหรือขอ้คิดเห็นที่อ่าน 
4. สามารถสรุปความและแสดงความเห็นเก่ียวกบัสิ่งที่ไดอ่้านอย่างถกูตอ้ง มี

เหตผุล และน่าเชื่อถือ 
5. สามารถพิจารณาหาข้อสรุป หรือการอ้างอิงต่างๆ ของผู้เขียนได้อย่าง

ถกูตอ้งและเป็นระบบ  
6. สามารถถ่ายโอนหรือบรูณาการความรูท้ี่ไดจ้ากการอ่านและประสบการณ์

อ่ืนๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
นอกจากนี ้(ทณุ เตียวรตันกุล, 2549, น.60-61) ไดอ้ธิบายก่อนที่จะเริ่มอ่าน

หนังสือควรท าอะไรก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังการอ่าน ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ท าใหผู้อ่้าน
ประสบผลส าเรจ็และเขา้ใจในสิ่งที่อ่าน ดงันี ้

1. ก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่าน 
2. การสรา้งภาพขึน้ในสมองเพื่อใหเ้ขา้ใจประเด็นส าคญัของเรื่องไดดี้ 
3. ความรูแ้ละประสบการณเ์ดิม 
4. วิเคราะหค์วามหมายจากขอ้ความแวดลอ้ม  
5. สรุปสาระที่เป็นประเด็นส าคญัในเรื่อง 
6. การผสมผสานขอ้มลูส าคญัๆ และสรุปใจความหลกั 
7. ตอบค าถาม และอภิปรายร่วมกับเพื่อน อธิบายเหตุผล และน าเสนอขอ้มูล

ประกอบ 
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จะเห็นได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจที่ มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบต่างๆ รวมถึงวิธีการสอนอ่านในแต่ละขัน้ตอน เพื่อเป็นกลไกในการจ า จับใจความ 
ตีความ แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่าน พิจารณาเรื่องที่อ่าน และการผสมผสานขอ้มลูจากความรู้
และประสบการณเ์ดิมมาใชเ้พื่อสรุปใจความหลกั และและสามารถถ่ายทอด อภิปรายและแจกแจง
เหตผุลใหผู้อ่ื้นได ้

1.5 รูปแบบการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
รูปแบบการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้

ท าการศกึษา และสรุปองคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละท่านเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจไว ้ดงันี ้

Dole (1991 อา้งถึงใน ประวิทย ์หวานขม (2559, น.9) ไดน้ าเสนอกระบวนการ
ฝึกกลวิธีการอ่าน 5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 

1) บอกความส าคัญ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูว้ิธีแยกขอ้มูลที่ส  าคัญและขอ้มูลที่ไม่
ส  าคญัได ้เพราะความสามารถนีท้  าใหก้ารอ่านเพื่อความเขา้ใจมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2) สรุปขอ้มลูสารสนเทศ ผูเ้รียนเขา้สูก่ารอ่านเนือ้หา แยกเนือ้ที่ส  าคญัและไม่
ส  าคญัในเนือ้เรื่อง สงัเคราะหแ์นวคิดเหลา่นัน้ใหเ้ป็นเนือ้หาใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกนั 

3) สรุปความเห็นโดยวินิจฉัยขอ้ความ ในช่วงที่ผูอ่้านและสรา้งแบบจ าลอง
ความหมายเนือ้หา ผูเ้รียนตอ้งกล่าวอา้งถึงเพื่อเติมเต็มรายละเอียดที่ไม่ไดก้ล่าวถึงในเนือ้หา ที่
ก าหนดใหเ้พื่อเชื่อมโยงเนือ้หาเรื่องที่อ่าน 

4) ตั้งค าถาม ให้ผู ้เรียนตั้งค าถามเก่ียวกับเนือ้เรื่องที่อ่าน การที่ผู ้เรียนตั้ง
ค าถามเองท าใหก้ารอ่านแบบเชิงรุกมากขึน้และเพิ่มความเขา้ใจการอ่านดว้ย 

5) ก ากับตรวจสอบความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เรียนตระหนักถึง
คณุภาพและระดบัความเขา้ใจและเรียนรูว้่าตอ้งท าอะไรและท าอย่างไรเมื่อผูเ้รียนประสบปัญหาใน
การอ่าน 

Grant (1994 อา้งถึงใน ประวิทย ์หวานขม (2559, น.9) ไดน้ าเสนอกระบวนการ
ฝึกกลวิธีการอ่าน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ส ารวจหวัขอ้ ใหผู้เ้รียนอ่านหวัขอ้หลกั และหวัขอ้รอง แลว้ตอบค าถาม “มี
อะไรบา้งที่ผูเ้รียนรูแ้ลว้เรื่องนี”้ และ “อะไรคือสิ่งที่ผูเ้ขียนอาจน าเสนอในหวัขอ้นี”้ 
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2) เชื่อมต่อ หลงัจากตอบค าถามในขัน้ตอนส ารวจหวัขอ้แลว้ ผูส้อนใหผู้เ้รียน
ตอบตนเองว่า “หัวขอ้ที่อ่านนีส้มัพันธ์กับหัวขอ้อ่ืนๆ อย่างไร " จากนัน้ใหผู้อ่้านเขียนค าส าคัญที่
แสดงถึงความสมัพนัธข์องหวัขอ้เรื่องนัน้ๆ 

3) อ่านเนือ้หา ในช่วงขัน้ตอนนี ้ใหผู้เ้รียนอ่านหวัขอ้เรื่อง ศกึษาหวัขอ้เรื่องเพื่อ
หาตัวบอก (Clues) ขอ้มูลส าคัญ กระตุน้ใหผู้เ้รียนหาแนวคิดและรายละเอียดที่ส  าคัญของเรื่อง 
โดยผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจรายละเอียดสนบัสนนุและใจความส าคญั ถา้ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ ตอ้งอ่านซ า้ 

4) วางโครงร่าง ใหผู้เ้รียนใชป้ระโยชนก์ารวางย่อหนา้ของเนืเ้รื่อง เพื่อก าหนด
โครงร่างใจความส าคญั (Main idea) และ รายละเอียดสนบัสนุน (Supporting detail) ในส่วนตน้ 
ผูเ้รียนตอ้งเขียนโครงรา่งแต่ละสว่นโดยไม่ตอ้งอ่านเนือ้หา 

5) ทบทวน ในช่วงขัน้ตอนสดุทา้ยของการอ่าน ผูเ้รียนทบทวนเนือ้เรื่องที่อ่าน
โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของใจความส าคัญและรายละเอียดสนับสนุนที่ไดเ้ขียนไวใ้นขัน้วาง
โครงรา่ง 

นอกจากนี ้(Francis Pleasant Robinson ( อา้งถึงใน ทณุ เตียวรตันกุล, 2549, น.
147-148) ไดเ้สนอกลยุทธใ์นการอ่าน คือ SQ3R ซึ่งกลยุทธน์ีส้ามารถใชไ้ดท้ัง้ก่อน ขณะ และหลงั
อ่านประกอบดว้ย กระบวนการดงันี ้

1. การส ารวจ (Survey) กล่าวคือ การส ารวจก่อนอ่าน ส ารวจชื่อเรื่อง หัวเรื่อง
ใหญ่ หวัเรื่องย่อย ค าน า ขอ้สรุป 

2. การตัง้ค าถาม (Question) คือ ผูอ่้านจะตอ้งตัง้ค าถาม 
3. การอ่าน (Read) ผูอ่้านควรจะอ่านทีละตอน แลว้หยดุพกัถา้รูส้กึว่าลา้สมอง 
4. การจดบนัทึก (Record) ผูอ่้านควรจดบนัทึกประเด็นส าคญัๆที่ไดอ่้าน ตามแต่

ละค าถามที่ตัง้ไวใ้นสว่น Q การจดบนัทกึนีอ้าจรวมไปถึงศพัท ์ 
5. การทบทวน (Review) กล่าวคือ ควรจะอ่านซ า้ในสิ่งที่จดบนัทึกไว ้และท าให้

มั่นใจว่า เขา้ใจในสิ่งที่อ่านและเขียนไวห้รือไม่ หากยงัไม่แน่ใจ ใหย้อ้นกลบัไปที่ 3R ใหม่ 
จากสภุาษิตโบราณประโยคหนึ่งว่า “An ounce of prevention is worth a pound of 

cure” หมายความว่า “ยิ่งคุณตระเตรียมสิ่งต่างๆ ไวล้่วงหนา้มากเท่าใด งานที่กระท าก็ยิ่งง่ายขึน้
เท่านัน้” เช่นเดียวกบัการอ่าน ถา้ผูอ่้านมีความกระตือรือรอ้น และมีการเตรียมตัวอย่างดีว่าจะท า
อะไรก่อนอ่าน ระหว่างที่อ่าน และหลังอ่าน จะท าใหป้ระสบผลส าเร็ข ดังที่  (ทณุ เตียวรตันกุล, 
2549, น.60-61) ไดอ้ธิบายวิธีการสอนอ่านตามขัน้ตอนดงันี ้
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1. ก่อนการอ่าน (Pre-reading) ก าหนดจดุประสงค ์ตดัสินใจว่าจะอ่านอะไร และ
ใชเ้วลาเท่าไรในการอ่าน และนึกถึงความรูด้ัง้เดิมและประสบการณท์ี่มีอยู่เก่ียวกับเรื่องที่จะอ่าน 
ลกัษณะของค าถามที่ช่วยกระตุน้ความรูด้ัง้เดิม (prior knowledge)  

2. ระหว่างที่อ่าน (While-reading) ในขัน้ระหว่างการอ่าน มีการตรวจสอบความ
เขา้ใจในขณะที่อ่านโดยตลอด สรา้งภาพขึน้ในสมอง เพราะการสรา้งภาพจะท าใหเ้ขา้ใจประเด็น
ส าคัญของเรื่องไดดี้ โดยใชก้ารผสมผสานระหว่างความรู้ และประสบการณท์ี่เป็นของใหม่และ
ของเดิม ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ และวิเคราะหค์วามหมายของค าศัพทท์ี่ไม่คุน้เคย จากขอ้ความ
แวดลอ้ม (context) และสรุปสาระที่เป็นประเด็นส าคญัในเรื่อง 

3. หลงัการอ่าน (Post-reading) ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถสรุปขอ้มูลส าคัญๆ และ
สรุปใจความส าคญั เพื่อมาตอบค าถาม และอภิปรายร่วมกนักบัเพื่อน สามารถอธิบายเหตผุลและ
ถ่ายทอดความคิดวตัถปุระสงคข์องผูเ้ขียนได ้

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ มีหลากหลายรูปแบบ  ดังนั้น
ครูผูส้อนตอ้งเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลกัษณะของผูเ้รียน และสิ่งส าคัญ คือ การเตรียมความ
พรอ้มก่อนท่ีจะสอนอ่าน ครูตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีเปา้หมายและกระตือรือรน้ในการอ่าน และตั้งใจ
แน่วแน่ที่จะคน้หาค าตอบ ครูผูส้อนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่เนน้ใหน้ักเรียนไดม้ีส่วน
รว่มในการเสนอแนะความคิด การอภิปราย และสามารถใหเ้หตผุลและน าเสนอขอ้มลูได ้ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในเรื่องที่อ่านไดดี้ยิ่งขึน้ 

1.6 การประเมินความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
การอ่านที่ดี จะตอ้งสามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูจากการอ่าน

ได ้ซึ่งการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ มีผูเ้สนอใหข้อ้เสนอแนะไว ้ดงันี ้
มณีรตัน ์สุกโชติรตัน ์ (2548, น.221) กล่าวว่า สิ่งส าคัญของการสอนอ่าน ครู

จ าเป็นตอ้งประเมินความสามารถ ในการอ่านของนกัเรียน ทัง้ก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และ
หลงัการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และน าไปสูเ่ปา้หมายของการอ่าน 

Valette (1978 อ้างถึงในอัจฉรา วงศ์โสธร (2529 , น.138) ได้อธิบายว่า การ
ทดสอบทางภาษามี 4 วิธี ดงันี ้

1. แบบจลุภาษา  
2. แบบวัดความเขา้ใจ (comprehension tests) ไดแ้ก่ การฟังและการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจ  
3. แบบรวม ไดแ้ก่ cloze การเขียนตามค าบอก  
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4. แบบสื่อภาษา (production tests) ไดแ้ก่ การพดูและเขียน  
จากขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจ อยู่ทกุขัน้ตอนของการอ่าน ไม่ว่าจะเป็น ก่อนอ่าน ขณะที่อ่าน และหลงัอ่าน ซึ่งในทกุๆช่วงที่
ประเมินครูผูส้อนจะสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน โดยเริ่มประเมินตัง้แต่ ตวัอกัษร ไวยากรณ ์ตีความ  
เขียนตามค าบอก และแบบสื่อภาษาที่ออกมาเป็นผลลพัธใ์นรูปแบบของการพดูและการเขียน 

1.7 ระดับความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
 Miller& Wilkins (1963, 1974 อ้างถึงในอัจฉรา วงศ์โสธร (2529 , น.88) ได้

วิคราะหท์ักษภาษาในมิติเนือ้หา ดา้นทักษะอ่าน ดังนี ้ทักษะอ่านมีพืน้ฐาน คือ ความรูว้งศัพท์  
ไวยากรณ ์และวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้ง ทกัษะอ่านมี 4 ขัน้ตอน คือ  

(1) ความเขา้ใจตามเนือ้หาตรงตวัอกัษร 
(2) การเรียบเรียงความคิดหรือสาร โดยการจดัประเภท การสงัเขป การย่อความ

และการสงัเคราะหค์วาม 
(3) ความเข้าใจในระดับตีความ โดยสามารถใช้รายละเอียดในเรื่องใจความ

ส าคัญ การเรียงล าดับเหตุการณ์ การเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ของเหตุผลและผล ลักษณะ
อปุนิสยัใจคอ การท านายเหตกุารณแ์ละการตีความภาษาแบบอปุมาอปุมยัได ้

(4) การประเมินโดยอาศยัความสามารถตัดสินเก่ียวกบัขอ้เท็จ – จริง ความจริง-
ความเพอ้ฝัน ขอ้เท็จจริง-ขอ้คิดเห็น ตลอดจนความเหมาะสม และความเที่ยงตรง โดยใชเ้กณฑ์
จากประสบการณท์ี่เกิดขึน้กบัตวัเองหรือกบัผูอ่ื้น 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2529, น.288-289) กล่าวถึงระดบัของการใชภ้าษา ดา้นการอ่าน 
คือ 

ระดับที่  1 สามารถเข้าใจข้อความที่อยู่ในรูปแบบของประกาศ และตัวอักษร
ภาษังกฤษได ้

ระดบัที่ 2 สามารถอธิบายหวัขอ้เรื่อง หรือเนือ้หาครา่วๆ จากขอ้ความในประกาศ 
และสามารถวิเคราะหต์าราง ตวัเลข และแผนภมูิต่างๆ ได ้

ระดบัที่ 3 สามารถเขา้ใจหวัขอ้ละเนือ้เรื่องคร่าวๆ จากเรื่องที่อ่านโดยไม่ตอ้งเปิด
พจนานกุรมได ้และจะเขา้ใจรายละเอียดสว่นย่อยไดม้ากยิ่งขึน้เมื่อใชพ้จนานกุรมบ่อยครัง้ 

ระดับที่ 4 มีความเขา้ใจพอประมาณกับเนือ้หาที่อ่าน แต่จะตอ้งอ่านซ า้หลายๆ
รอบเมื่อเนือ้หามีความซับซ้อนมากขึน้ ซึ่งจะเขา้ใจเนือ้หาจากเรื่องเล่า หรือเรื่องทั่วๆไป แต่ไม่
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สามารถวิเคราะห์เนื ้อหาที่ เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนได้ ในระดับนีผู้ ้อ่านจะรู้แค่เพียงค าศัพท์ 
ประเภทของค าศพัทแ์ต่ยงัตอ้งเปิดพจนานกุรมอยู่ตลอดเพื่อใหเ้ขา้ใจรายละเอียด  

ระดับที่ 5 สามารถอ่านและเขา้ใจขอ้ความทุกชนิดไดดี้ เขา้ใจวิธีการเขียนแบบ
ต่างๆ มีการอ่านซ า้น้อยลง แต่ยังคงตอ้งใชพ้จนานุกรมเมื่ออ่านเนือ้หาที่ไม่คุน้เคย ส่วนเนือ้หา
ทั่วๆไป อ่านไดค้ลอ่งขึน้จากระดบัตน้ๆ แต่ยงัชา้กว่าเจา้ของภาษา 

ระดบัที่ 6 สามารถอ่านและเขา้ใจเนือ้หาไดดี้มาก แต่ความเรว็และความคล่องตวั
ในการอ่านจะชา้กว่าเจา้ของภาษา ระดบันีเ้ป็นระดบัของผูท้ี่ใชภ้าษาองักฤษบ่อยครัง้ 

ระดบัที่ 7 มีความเขา้ใจสิ่งที่อ่านอย่างไม่มีขอ้บกพร่อง ความคลอ่งตวัในการอ่าน 
และความเขา้ใจในการอ่านเหมือนกบัเจา้ของภาษา ซึ่งระดบันี ้คือ ผูท้ี่ใชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า
ในการฟัง พดู อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารและสื่อความหมาย 

สรุปไดว้่า ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจเริ่ม
ตัง้แต่ตวัอกัษร น าไปสูก่ารเรียบเรียงความคิดจากเนือ้เรื่องที่อ่าน เขา้ใจเนือ้เรื่อง และตีความได ้ซึ่ง
ความสามารถในการอ่านเพื่อเพื่อความเขา้ใจนีผู้อ่้านตอ้งใชค้วามรู ้และประสบการณข์องตนเอง 

1.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
งานวิจัยในประเทศ 

รชัฎา ทับเทศ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หลงัจากท่ีไดร้บัการสอนอ่านภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอิง
ประสบการณท์างภาษา ผลปรากฏว่า นกัเรียนกลุ่มเก่ง มีผลสมัฤทธิ์ในการอ่าน ทัง้ 4 ครัง้ ไม่ไดม้ี
ความแตกต่างกนักบัก่อนเรียน แต่ส าหรบันกัเรียนกลุ่มปานกลาง  คะแนนการทดสอบครัง้ที่ 2,3,4 
จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากนั คือ 12.38 และสงูกว่าคะแนนการทดสอบครัง้ที่  1  ส่วนกลุ่มอ่อน จะเห็น
ว่าคะแนนการสอบอ่านทัง้ 4 ครัง้ ค่อยๆ เพิ่มสูงขึน้ จึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขา้ใจ เพิ่มสงูขึน้กว่าก่อนเรีย 

อาภาภรณ ์รอทอง (2556, บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการสอนอ่านโดยใชค้วามสมัพนัธ์
ระหว่างค าถามและค าตอบ (QAR) และกลยทุธก์ารอ่าน สง่ผลใหค้ะแนนความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจของทัง้นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุม่อ่อน มีคะแนนสงูขึน้กว่าก่อนเรียน และนกัเรียนมี
ความเห็นว่าการอ่านค าถาม จะช่วยใหเ้รารูว้่าค าตอบอยู่ตรงไหน และจบัใจความส าคญัตรงไหน
เพื่อน ามาตอบค าถาม และสิ่งที่เป็นปัญหาในการหาค าตอบคือขาดความรูด้า้นค าศพัท ์และความรู้
เดิมของผูอ่้าน 
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ศศิกาญจน ์ชีถนอม (2553, น.95) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ
มุ่งประสบการณภ์าษา (รูปแบบที่ 1) ที่ใชส้ื่อการสอนซึ่งเนน้วฒันธรรมทอ้งถิ่น มีความเขา้ใจในการ
อ่านภาองักฤษไดส้งูกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม และคะแนนการทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

งานวิจัยต่างประเทศ 
YusfarinaMohdYussof (2012, p.151-160) ไดศ้กึษาประสิทธิภาพการสอนอ่าน

เพื่อความเขา้ใจ ผ่านกระบวนการคิดและภาพ ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูก้ารสรา้งองคค์วามรู้
ด้วยตนเอง โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนจ านวน 45 คน 
เปรียบเทียบกบันกลุ่มนกัเรียนที่เรียนตามปกติ จ านวน 45 คน ผลปรากฏว่ากลุ่มนกัเรียนที่ทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูว้ิธีนี ้ค่าเฉลี่ย คือ 59.63 สงูกว่ากลุ่มนกัเรียนที่เรียนแบบปกติ ค่าเฉลี่ย
คือ 55.34 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า การสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ ผ่านกระบวนการคิดและภาพ ดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรูก้ารสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เพิ่มความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ 
 

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 

การเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team-Based Learning) คือ กระบวนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการสรา้งสรรค ์และมีเป้าหมายและความตอ้งการรว่มกนั เพื่อใหเ้กิดความส าเรจ็
ของกลุม่  มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของหลกัการเรียนรูแ้บบเป็นทีมไว ้ดงันี ้ 

Michaelsen et al. (2004, น.3-12) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ป็นทีม เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูแ้บบทีม และเป็นการเตรียม
โอกาสใหน้ักเรียนเรียนรูท้ี่จะสรา้งภาระงาน หรือโครงการที่ส  าคัญ ซึ่งกระบวนการเรียนรู ้เนน้ให้
ผูเ้รียนท าความเขา้ใจดว้ยตนเองก่อนน าขอ้มูลที่ไดม้าร่วมอภิปราย ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันในทีม ซึ่งการเรียนรูแ้บบเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแบบกลุ่มเล็ก (Small Group 
Learning) ซึ่งแตกต่างไปจากการเรียนแบบมีส่วนร่วม  (Cooperative Learning) และ การเรียน
แบบไม่เป็นทางการ (Casual Use) โดยครูผูส้อนมีหน้าที่ออกแบบและอ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู ้ ซึ่งสิ่งส  าคัญ คือ ผูเ้รียนจะตอ้งไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลับในการท างานหรือการเรียนรูร้่วมกัน
อย่างทนัที เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาดา้นต่างๆ ดงันี ้
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1. มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ท าใหเ้กิดสมัพนัธภาพที่ดี และการร่วมมือกนัภายใน
ทีม  

2. สรา้งสมัพนัธภาพ และความเขา้ใจ ท าใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนบรรยากาศของ
การท างานไปในทิศทางเดียวกนัได ้เพราะมีเปา้หมายอนัเดียว 

3. สามารถดึงศักยภาพ ความรู ้ความคิด ทักษะและประสบการณ์ของแต่ละ
บคุคลน ามาใชร้ว่มกนัใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสดุ 

4. ท าให้เกิดความไว้วางใจกัน กล้าเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร่วม
อภิปราย 

5. ท าให้เกิการแบ่งปัน และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน เพื่อให้งานประสบ
ผลส าเรจ็และเกิดการเรียนรูภ้ายในทีม 

6. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) หลายๆ ครัง้ ทัง้การใหข้อ้เสนอแนะแบบ
เดี่ยวและแบบเป็นกลุม่ 

Seng (1994, p.13-28) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ป็นทีม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในทีมที่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยกระบวนการเรียนรู้ เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนวิสยัทศัน ์การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ ์การแบ่งปันความรูด้ว้ยการพดูคยุ 
การเรียนรูเ้ป็นทีมนี ้ จะตอ้งอาศัยทักษะการคิดแก้ปัญหา การพิจารณาตัดสินใจ การตั้งค าถาม 
และร่วมกนัแสดงความคิดเห็น อภิปรายเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สดุไปใชเ้พื่อใหถ้ึงเป้าหมายของทีมที่
ก าหนดไว ้โดยการท างานเป็นทีมที่ดี  จะตอ้งไม่มีการใชอ้  านาจในการควบคมุความคิดของบุคคล
ภายในทีม ทกุคนตอ้งยอมรบัความคิดเห็นของคนอ่ืน เขา้ใจในความรูค้วามสามารถ และมมุมองที่
หลากหลาย เพื่อน ามาผสานรวมกนัใหเ้กิดพลงัความสามารถของทีม 

นอกจากนี ้(สิรินารถ จงกลกลาง 2551, น.86-91) ยังใหค้วามหมายของหลักการ
เรียนรูแ้บบเป็นทีมว่า เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการร่วมมือกันในการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์  
การท างานด้วยกันเป็นทีมเล็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย 
ที่ชดัเจน สมาชิกภายในทีมมีหนา้ที่รบัผิดชอบและมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีในการท างาน  โดยมีหลกัส าคญั 
4 ขอ้ ในการสอนแบบ TBL ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

1. Group Formation ทีมต้องมีความเหมาะสม คือ สมาชิกในทีมควรมาจาก
ผูเ้รียนที่มีความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย ประมาณ 5-7 คน  

2. Accountable ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ มีน ้าใจช่วยเหลือกันท างาน  
และมีการเตรียมพรอ้มอยู่เสมอ 
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3 .  Assignment Quality คุณภาพที่ ดี ของการปฏิบั ติ ง านหรื อการ ฝึกฝน 
ควรมาจากการเรียนรูแ้ละพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 

4. Timely feedback ผูเ้รียนตอ้งไดร้บัการสะทอ้นกลบัทนัทีและบ่อย ๆ 
จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน เป็นกระบวนการ

ที่เกิดจากการเรียนรู ้และการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ 
วิธีคิด ทักษะ ประสบการณ ์และช่วยกันกระตุน้ความคิดซึ่งกันและกันโดยการสนทนา อภิปราย 
รว่มกนัพิจารณาและน าความคิดที่ดีที่สดุไปตดัสินใจ และรว่มกนัสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ที่อยู่ใน
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ 
การเรียนรูแ้บบกลุม่ 

2.2 องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
องค์ประกอบ และปัจจัยส าคัญของหลักการเรียนรู้แบบเป็นทีม มีนักวิชาการ 

ผูเ้ชี่ยวชาญไดอ้ธิบายองคป์ระกอบและปัจจยัส าคญัของหลกัการเรียนรูแ้บบเป็นทีม ดงันี ้
Michaelsen et al. ( 2004, p.25-26) ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า ก า ร เ รี ย น รู้ เ ป็ น ที ม  

มีองคป์ระกอบดงันี ้
1. จ านวนสมาชิกประมาณ 5-7 คน  
2. ในแต่ละภาคเรียนตอ้งแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรูอ้ย่างนอ้ย 5-7 หน่วยการ

เรียนรู ้ตลอดภาคเรียน เพื่อผูเ้รียนจะตอ้งไดศ้กึษาขอ้มลูก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรูน้ัน้ 
3.  ตอ้งมีกระบวนการเตรียมความพรอ้ม ของแต่ละบุคคลในตอนต้นของ

หน่วยการ เรียนรู ้โดยการทดสอบเป็นรายบุคคล และการทดสอบเป็นรายกลุ่ม มีการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัทนัที ในผลการทดสอบที่ได ้

4.  ในขั้นนีผู้ส้อนต้องรูว้่ามีค าถามใดที่กลุ่มไม่ไดถ้าม ดังนั้นผูส้อนจะสอน
แนวคิด หลกัที่กลุม่ไม่ไดเ้รียนรู ้ไม่ใช่สอนในทกุอย่างที่ผูเ้รียนรูแ้ลว้ เพื่อเป็นการประหยดัเวลา 

5. ใชก้ารประยุกตโ์ดยก าหนดภาระงานใหก้ลุ่ม ซึ่งเป็นการใหง้านอย่างพิเศษ
และใหป้ฏิบติัในเวลาของชัน้เรียน 

6. ผลการเรียนของแต่ละคนมาจากคะแนนของแต่ละคน คะแนนของกลุ่ม 
และจากการประเมินโดยสมาชิกของกลุม่ 

7. รูปแบบหลกัาการเรียนรูแ้บบเป็นทีม มีการเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
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นอกจากนี ้ (Seng, 1994, p.234-260) ได้อธิบายองค์ประกอบของการเรียนรู้
แบบเป็นทีม มีดงันี ้

1. จ านวนสมาชิกที่เหมาะสมในการเรียนรูแ้บบทีม คือ ประมาณ 4-8 คน จะ
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และทศันคติที่เหมาะสม ไม่นอ้ยไปและไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 

2. การมีวิสยัทศัน ์และเป้าหมายร่วมกนัในทีม และในทีมควรมีผูม้ีอ  านาจใน
การสั่งการเป็นสมาชิกในทีมดว้ย เพื่อจะน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัได ้ซึ่งจะตอ้งเป็นผูท้ี่ใส่ใจและรู้
ปัญหาดา้นนัน้ๆ พอสมควร 

3. ใชก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการอภิปรายโตแ้ยง้ สมาชิกในทีมตอ้งช่วยกนั
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกนัพิจารณา ซึ่งถา้มาจากสายงานคนละสายางาน จะช่วยใหม้ี
ความหลากหลายทางความคิด 

4. การจดัการกบัความขดัแยง้และการสกดักัน้ความคิดตนเอง 
5. การฝึกปฏิบติัการเรียนรูเ้ป็นทีม  

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ส  าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน  คือ 
สมาชิกในทีมจะตอ้งอยู่ในชัน้เรียนเดียวกนั ซึ่งมีเป้าหมายในการท าภาระชิน้งานอย่างเดียวกันให้
ส  าเร็จ โดยมีการเรียนรูแ้ละปฏิสมัพันธ์กันภายในทีม ทุกคนเต็มใจรบัฟังขอ้เสนอแนะและความ
คิดเห็น และมีความไวว้างใจสมาชิกภายในทีม การเรียนรูแ้บบเป็นทีมอาจจะใชเ้วลาทัง้ในและนอก
หอ้งเรียน โดยมีครูเป็นผูส้นบัสนุนน าพาเขา้สู่ประเด็นที่จะสอน โดยเนน้ใหน้กัเรียนรว่มกนัอภิปราย
ภายในทีม 

2.3 แนวทางและหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
แนวทางรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูแ้บบเป็นทีม มีนักวิชาการ 

ผูเ้ชี่ยวชาญไดอ้ธิบายขัน้ตอนที่มีทัง้ขัน้การเตรียม การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล ซึ่งอยู่ใน
แนวทางความคิดที่คลา้ยคลงึกนั ดงันี ้

Michaelsen et al. (2004, p.3-12) ไดอ้ธิบายขอบเขตระยะเวลากวา้งๆ ของการ
เรียนรูแ้บบเป็นทีม ใหเ้ขา้ใจมากยิ่งขึน้ คือ  

1. Preparation  
เป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนเตรียมตวัก่อนเขา้เรียนโดยศกึษาบทอ่านดว้ยตนเอง  

(individual study) ศกึษานอกหอ้งเรียน 
1.1  Readiness Assurance Process กระบวนการประยุกต์เนื ้อหาที่

อ่านมาใชใ้นหอ้งเรียน ซึ่งเริ่มตน้จากการทดสอบ หรือตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจจากสิ่งที่อ่านมา
ลว่งหนา้ 
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1.1.1 Individual Test (IT) นกัเรียนท าแบบทดสอบดว้ยตนเอง 
1.1.2 Team test (TT) นกัเรียนท าแบบทดสอบเดิมอีกครัง้แต่ช่วยกัน

ท าเป็นทีม ภายหลงัจากท า TT แลว้จะมีการเฉลยแบบทดสอบโดยมีอภิปรายถึงค าตอบของแต่ละ
ค าถาม 

1.1.3 Appeals process ในขัน้นีน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม อาจะมีค าตอบ
ที่ไดม้ากกว่าหนึ่งค าตอบ ที่ยงัไม่สามารถตดัสินใจหาค าตอบที่ถูกตอ้งที่สดุได ้หรือยงัถกหาค าตอบ
ที่แน่นอนไม่ไดช้ดัเจน  จึงเขียนอา้งอิงแหลง่ที่มาของค าตอบเหลา่นัน้ที่ทีมตวัเองคิด และใหค้รูช่วย
พิจารณา 

1.1.4 Corrective instruction ครูใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเขา้ถึง
ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง หรือชีใ้หเ้ห็นความคิดรวบยอด (concept) หลังจากที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ้่าน
ตวัเองและเรียนรูภ้ายในทีม  

ซึ่งครูจะรอจนกว่าจะรูว้่านกัเรียนไม่เขา้ใจตรงสว่นไหนดว้ยตนเอง เพื่อที่พวก
เขาจะไดส้นใจและพรอ้มที่จะฟัง และใหค้วามส าคญักบัการเรียน 

2. Application (Practice with Feedback) ขั้นประยุกต์ใช้ ฝึกฝนจากการ
ได้รับข้อมูลย้อนกลับ 

ในขั้นนีน้ักเรียนจะใชเ้นือ้หาและค าตอบของค าถามมาใชใ้นการแก้ปัญหา 
อธิบาย ท านายและคาดการณ์ ท าแบบฝึก ฝึกฝนซึ่งในขั้นนี ้ซึ่งแต่ละทีมอาจไดค้ าตอบในการ
แกปั้ญหาที่แตกต่างกนั ครูจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มพรอ้มกับใหข้อ้มูล
ยอ้นกลับ (feedback) ช่วยเหลือนักเรียนเรียนรูก้ารใชส้ื่อหรืออุปกรณ์ ใหก้ารดูแลแนะน าอย่าง
ใกลช้ิด และที่มากกว่านัน้คือ มุ่งมั่นใหถ้ึงความส าเรจ็ของทีม 

3. Assessment ขั้นประเมินผลในการทดสอบระหว่างเรียน การสร้างภาระ
งาน  

หลงัจากท่ีนกัเรียนฝึกฝน ลงมือปฏิบติัในการหาค าตอบหรือแกปั้ญหาหลายๆ
ครัง้แลว้ และมีการทบทวน คนในทีมพรอ้มที่จะเรียนรูห้น่วยต่อไปแต่ใชว้ิธีการเดิม มีการบรูณาการ
ความรูเ้ดิม เทคนิค วิธีการ สื่อ อปุกรณต่์างๆ มาใชก้บัเนือ้หาใหม่ หรือการท าแบบทดสอบฉบับบ
ใหม่ หรือการท าภาระงานหลังจากเรียนรู้และฝึกฝน (Michaelsen et al., 2004, p.9-12) ดัง
ภาพประกอบ 1 ต่อไปนี ้
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Michaelsen et al. (2004, p.257) ไดอ้ธิบายรายละเอียดล าดับกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเป็นทีมไว ้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
ภาพประกอบ 2 กิจกรรมการจดัการเรียนรูแ้บบเป็นทีม 

 
ที่มา : Michaelsen et al. (2004, p.257) 
 

นอกจากนี ้(ส  านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, ออนไลน)์ ไดบ้อกหลักการในการ
จดัการเรียนรูเ้ป็นไว ้4 ขอ้ ดงันี ้

1. ทีมเรียนรูค้วรมีลกัษณะการจดัทีมอย่างเหมาะสม 
2. ผูเ้รียนตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูข้องตนเอง 
3. ผูเ้รียนตอ้งไดร้บัมอบหมายงานการเรียนรูท้ี่เหมาะสม 
4. ผูเ้รียนตอ้งไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback)  

ทัง้นีค้รูผูส้อนมีบทบาทในการออกแบบงานการเรียนรู ้การบรหิารจดัการทีม ใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัและใหค้ าแนะน ากบัทีม 

จากแนวทางและหลักการของการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูแ้บบเป็นทีม
ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า มีช่วงเวลาที่ส  าคญัอยู่ 3 ช่วงเวลา คือ 1. Preparation การเตรียมความพรอ้ม 
2. Application การประยุกตใ์ชแ้ละ 3. Assessment การประเมินผลหรือการทดสอบ ซึ่งช่วงเวลา
ทัง้ 3 ช่วงเวลาสมาชิกในทีมจะช่วยเหลือและเรียนรูร้่วมกันตลอดเวลา  ซึ่งมีครูเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก เสนอแนะขอ้คิดเห็น และน าทีมไปสูค่วามเขา้ใจที่ถกูตอ้งเพื่อไปถึงเปา้หมายของทีม 
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2.4 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
การเรียนการสอนตามหลกัการเรียนรูแ้บบเป็นทีม มีประโยชนท์ี่จะช่วยสนับสนุนทัง้

ในดา้นการท างาน และดา้นการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญและนกัการ
ศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชนต่์างๆ ไวด้งันี ้ (Seng, 1994, p.23-257; สิรินารถ จงกลกลาง 2551, น.
86-91) ผูว้ิจยัไดส้รุปวิเคราะหม์าดงันี ้

1. สามารถสรา้งผลงานบรรลเุปา้หมายตามความตอ้งการของทีม 
2. พฒันาทกัษะในการคิดระดบัสงู ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการมีปฏิสมัพันธ์  

และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดดี้ 
3. ทีมจะช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนกลา้เสี่ยงในการคิด เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และ

สรา้งสรรคเ์กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละอภิปรายโตแ้ยง้ และช่วยใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้  
4. ช่วยสรา้งและกระตุน้ใหส้มาชิกในที่มแสดงบทบาทในการสอน  
5. สง่เสรมิความกระตือรือรน้ของผูส้อน 

จะเห็นไดว้่าประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบเป็นทีม มีประโยชนอ์ย่างมาก และ
เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนรู ้และบูรณาการในวิชาเรียนต่างๆ  เพื่อใหถ้ึง
เปา้หมายเดียวกนั คือ ฝึกใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในหลายๆ ดา้น จนเกิดผลงานที่สมบรูณท์ี่สดุ 

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
งานวิจัยในประเทศ 

อภันตรี  ศรีปานเงิน (2551, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาผลความสามารถของการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจดว้ยโปรแกรมการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชแนวคิดการเรียนแบบ
ทีม ผลวิจยัพบว่า  นกัเรียนมีคะแนนการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และนกัเรียน
ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ในกลุม่ดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน เมื่อ
ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรมการสอนอ่านตามแนวคอดการเรียนแบบทีม  ส่งผลให้
คะแนนหลงัเรียยน สงูกว่าก่อนเรียนในทกุกลุม่ 

สายพิณ สีหรกัษ์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามหลกัการเรียนรูท้ี่เป็นทีม  เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรูเ้ป็นทีม และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่ง ในการวิจัยผูว้ิจัยไดพ้ัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และน าผลมาวิเคราะห์ ซึ่งจะเห็นไดว้่า 
หลงัจากนกัเรียนเรียนดว้ยหลกัการเรียนรูท้ี่เป็นทีม นกัเรียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการเรียนรูเ้ป็น
ทีมสงูขึน้กว่าก่อนเรียน และสง่ผลใหค้ะแนนผลสมัทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน ที่เรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนตามหลกัการเรียนรูท้ี่เป็นทีม มีคะแนนสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  
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สพุรรณี  ชาญประเสริฐ (2554, น.121-122) ไดศ้ึกษาผลการพฒันากลยุทธ์การ
พัฒนาครูพี่เลีย้งวิชาวิทยาศาสตรต์ามหลักการเรียนรูเ้ป็นทีมเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบว่า ครูมีสมัพนัธภาพที่ดี มีความเป็นกันเอง มีความมั่นใจในการสอน
มากขึน้เนื่องจากมีที่ปรกึษา ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละพึ่งพากนั ไดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณท์ี่กวา้งขึน้ กระตุน้และรว่มมือในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Lefebvre (2016, p.192-207) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรูแ้บบทีมเพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใชว้ิธีการแบบเด่ียว กลุ่มและการใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) 
ในทนัที ผลวิจยัพบว่านกัเรียนที่ผ่านการทดสอบแบบกลุ่ม (RAP) หรือ สอบแบบทีม (Team Test) 
ผ่านการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และประเมินทัง้ระหว่างตอนเรียน และประเมินขัน้สดุทา้ยของการเรียน 
นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept) และเขา้ใจในสิ่งที่จะสื่อสาร ซึ่งดีกว่าการเรียนแบบเดิม 
หรือเรียนตามคู่มือครู (Traditional Teaching; lecture, textbook) 

Stepanova (2017, p.190-194) ไดศ้กึษาการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานใน
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน มีความสามารถทางการ
สื่อสารและทกัษะทางภาษา และบรรลเุปา้หมายดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน ผ่านการ
ท างานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห ์และนกัศึกษา 82-100% ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัดา้นบวก โดยการ
จัดการเรียนรูแ้บบใช้ทีมเป็นฐานให้ความอิสระและพัฒนาความรับผิดชอบของการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและกระบวนการเรียนรูท้ัง้การท างานของตนเองและการท างานเป็นทีม  

 
3. เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ 

3.1 ความหมายของเจตคติ 
เจตคติ คือ การรวบรวมเก่ียวกับความรูส้ึกนึกคิด ความคิดเห็น ความเชื่อ และ

ความจรงิ ที่อยู่ภายในตวับุคคล และมีความเตรียมพรอ้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคล
ไปในทิศทางใดทางหนึ่ง ซึ่งการตอบสนองอาจแสดงออกมาอย่างรูส้ึกตัวหรือไม่รูส้ึกตัว ทางดา้น
วาจา และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งเราไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดนตรง แต่เราจะรบัรู ้และเขา้ใจ 
จากการสงัเกตพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้เหล่านัน้ (ศกัดิ ์สนุทรเสณี, 2531, น.1-3) 

จะเห็นได้ว่า ความหมายของเจตคติ คือ การแสดงออกทางความรูส้ึก ความ
คิดเห็น ความเชื่อ การแสดงออกทางวาจา และพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจ
เป็นไปในทางทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งเกิดขึน้โดยอาศัยประสบการณเ์ป็นตัวน าใหต้อบสนอง 
และไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่ต่องสงัเกต และดจูากพฤติกรรมของบคุคลนัน้ 
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3.2 องคป์ระกอบของเจตคติ 
นักการศึกษาหลายท่านได้แก่ (Krench and Egerton (1962 อ้างถึงใน นภาพร  

กลุเรืองทรพัย,์ 2548, น.56; ศกัดิ ์สนุทรเสณี, 2531)ไดก้ลา่วว่า เจตคติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 
3 ประการ คือ 

1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ (Cognitive Component) หมายถึง  การรู ้  
การเชื่อ และการเขา้ใจของบุคคล รบัรูใ้นทางบวกหรือทางลบ น าไปสู่เจตคติต่อสิ่งเหล่างัน้ เช่น ซึ่ง
ถา้เรารู ้และเขา้ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี เราก็จะมีเจตคติที่ดี แต่ถา้เรารบัรู ้เชื่อ และเขา้ใจในสิ่งที่
ไม่ด ีเราก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนัน้ดว้ย แต่ถา้เราไม่ไดร้บัรูก้บัสิ่งนัน้ ก็จะไม่มีเจตคติหรือความคิด
ใดๆกบัสิ่งเหลา่นัน้เลย 

2. องค์ประกอบทางด้านความ รู้สึ ก  (Affective Component or Feeling 
Component) เป็นความรู้สึก และอารมณ์ ที่ เกิดจากการรู้ หรือรับรู ้ต่อสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งอาจมีใน
ทางบวกและลบ เช่น ชอบ รกั เกลียด เบื่อ ซึ่งความรูส้ึกเหล่านีค่้อนขา้งอยู่ถาวรและเปลี่ยนแปลง
ไดย้าก 

3. องคป์ระกอบทางดา้นแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า (Behavioral 
Component) หมายถึง เป็นแนวโนม้ที่จะจตอบสนองต่อสิ่งนัน้ๆ ทัง้ดา้นบวกหรือดา้นลบ  
ตวัอย่าง 

เจตคติของชายคนหนึ่งต่อดาราภาพยนตรส์าวคนหนึ่ง อาจมีองคป์ระกอบ คือ 
1.ความรูค้วามเขา้ใจว่าเธอเป็นดาราภาพยนตรส์าวคนหนึ่ง 
2. ความรูส้กึชอบพอหรือประทบัใจในตวัเธอ 
3. แนวโนม้ททางดา้นพฤติกรรมพรือการกระท า ซึ่งแนวโนม้ที่จะไปดภูาพยนตรท์ี่

เธอแสดงบ่อยๆ 
จะเห็นไดว้่า องคป์ระกอบทัง้สามดา้นของเจตคติมีความสมัพันธ์กัน เพราะความรู้

ความเขา้ใจ ก่อใหเ้กิดความรูส้ึก และความรูส้ึกเป็นแรงผลักใหแ้สดงพฤติกรรมและแสดงการ
กระท าต่อสิ่งเหล่านัน้ ดงันัน้ในการเรียนการสอน ครูจึงควรค านึงถึงองคป์ระกอบทัง้สามดา้น เพื่อ
ช่วยเสรมิสรา้งเจตคติที่ดีแก่ผูเ้รียน 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวว่า ทฤษฎีเจตคติมีมากมายหลายทฤษฎี ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ทฤษฎี คือ 
3.3.1 ทฤษฎีการวาง เ งื่ อน ไขและการให้แ รง เสริ ม  (Conditioning and 

Reinforcement Theories) เป็นทฤษฎีเจตคติที่ใชห้ลกัการเรียนรูท้ี่มีเงื่อนไขและแรงเสรมิก าลงั  
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3.3.2 ทฤษฎีเครื่องล่อใจ ใชส้ิ่งจูงใจ เพื่อใหค้นมีเจตคติต่อสิ่งนัน้ๆ ในทางใดทาง
หนึ่ง  

3.3.3 ทฤษฎีการสอดคลอ้งของการรู ้เป็นเรื่องเก่ียวกับการคิดหรือการรูเ้รื่องใด
เรื่องหนึ่งท าใหเ้กิดความรูห้ลายๆ ดา้น 

3.4  วิธีการวัดเจตคติ 
นกัการศึกษา (ศกัดิ์ สนุทรเสณี, 2531, น.16-22) ไดก้ล่าวว่า วิธีการวดัเจคติท าได ้3 

วิธี 
1. การสงัเกต (Observation) เป็นวิธีการที่ใชศ้ึกษาเจตคติโดยใชป้ระสาทหูและ

ตา ซึ่งการสงัเกตเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนของบุคคลต่อสิ่งๆหนึ่ง และ
ประเมินไดว้่าบคุคลนัน้มีเจตคติต่อสิ่งนัน้อย่างไร 

2. การใหร้ายงานตัวเอง (Self-report) เป็นวิธีศึกษาเจตคติของแต่ละบุคคลโดย
ใหเ้ลา่บรรยายความรูส้กึที่มีต่อสิ่งๆนัน้ ตามความคิด ความรูส้กึ และประสบการณข์องบคุคลนัน้ๆ 

3. เทคนิคการฉายออก (Projective Techniques) เป็นวิธีวดัเจตคติโดยใหบุ้คคล
เหล่านั้นมองดูภาพ แล้วกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเราจะวัดได้ว่าบุคคลนั้นมีความรูส้ึก
อย่างไร ซึ่งความรูส้กึจะออกมาจากประสบการณท์ี่คนเหลา่นัน้ไดร้บัมา 

ไพศาล หวงัพาณิช (2526, น.147-148) ไดเ้สนอหลกัการวดัเจตคติดงันี ้
1. ยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกบัเจตคติ 
2. การวดัเจตคติตอ้งประกอบดว้ย ตวับคุคลที่จะถกูวดั สิ่งเรา้ และการตอบสนอง 
3. สิ่งเรา้ 
4. การวดัเจตคติตอ้งใหค้วามส าคัญกับความเที่ยงตรง (Validity) โดยผลการวัด

นัน้ตอ้งตรงกบัความรูส้กึของบคุคลนัน้จรงิๆ  
 

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยในประเทศ 

นุชจรินทร์ ปรีชากุล (2560)  ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ ดว้ยเนคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ผล
วิจยัพบว่า เมื่อนกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ท าใหบ้รรยากาศในการเรียน
การสอนสนุกสนาน นักเรียนได้แลกเปลี่ยนค าตอบกันในคู่ของตนเอง และในห้องเรียน ท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น  และสนใจเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก 
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นภาพร กุลเรืองทรพัย ์(2548) ศึกษา เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่  1 อยู่ในระดับที่สูงกว่า
นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเดิม และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติสูงกว่าก่อนเรียน เพราะการ
สอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษารูปแบบที่  1 จะช่วยเนน้ใหน้กัเรียนเขา้ใจในเนือ้หาในบทเรียน ท า
ใหน้ักเรียนรูส้ึกสบายใจ ไรค้วามกังวล ประกอบกับสื่อ และขั้นตอนของรูปแบบการสอนท าให้
นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูม้ากขึน้ 

ศศิกาญจน์ ชีถนอม (2553 , น.96) พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณภ์าษา (รูปแบบที่ 1) ที่ใชส้ื่อการสอนซึ่งเนน้วฒันธรรมทอ้งถิ่น เกิดความกระตือรือรน้
ในการเรียน เรียนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาติ และยิ่งเมื่อไดเ้รียนจากสื่อที่เป็นของจริง หรือเรื่องใกลต้ัว
สง่ผลใหผู้เ้รียนเรียนแบบสบายใจ ไม่มีความวิตกกงัวล และเกิดเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษสงู
กว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการสอนแบบเดิม 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัได ้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือ 
4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนวดั
เขียนเขต อ าเภอธัญบรุี จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562  จ านวน 3 หอ้งเรียน รวม
นกัเรียนทัง้หมด จ านวน 120  คน    

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนวดั

เขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  จ านวน 40 คน  โดยกลุ่มตวัอย่างที่เลือกมาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากมา 1 หอ้งเรียน  

ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ 

สปัดาหล์ะ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 20 คาบ 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 

เนือ้หาที่ใชใ้นการทดลองครัง้นี ้ ผูศ้ึกษาเลือกเนือ้หาจากบทความในหนังสือเรียน 
หนังสือภาพการ์ตูน เพลง คลิปวิดีโอ บทความต่างๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ต ให้สอดคล้องกับ  
หน่วยการ เรียน รู้ตามโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ มีดงันี ้

1. Unit 1 People and lifestyle    
2. Unit 2 Travelling   
3. Unit 3 Entertainment 
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4. Unit 4 On offer  
โดย 1 หน่วยการเรียนรู ้ใชเ้วลาเรียน 5 คาบ รวมจ านวน 4 แผน 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีม้ี  3  ชนิด ประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบเป็นใชท้ีมเป็นฐาน  
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
3. แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีม

เป็นฐาน 
 
3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
3.1.1 ศกึษาค าอธิบายรายวิชา และตวัชีว้ดั ตามโครงสรา้งรายวิชา วิชาภาษาองักฤษ

พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูก้ลุ่มภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
สถานศกึษา โรงเรียนวดัเขียนเขต 

3.1.2 ศึกษาและเลือกเนือ้หาที่จะใชใ้นการจัดการเรียนรูแ้บบใช้ทีมเป็นฐานโดยเป็น
หนงัสือเรียนประกอบการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน รหสัวิชา อ31102 ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบกบับทความ วารสาร ภาพการต์นู เพลง คลิปวิดีโอ และสื่อที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันจากสื่ออินเทอรเ์น็ต โดยพิจารณาถึงความยากง่าย จ านวนค าศัพท ์ส านวนและ
โครงสรา้งไวยากรณ ์

3.1.3 สรา้งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน จ านวน 4 แผน แผนละ 5 คาบ 
(250 นาที)  

1. Unit 1 People and lifestyle    
2. Unit 2 Travelling  
3. Unit 3 Entertainment 
4. Unit 4 On offer   

3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ัง้ 4 แผน ที่สรา้งเรียบรอ้ยแลว้ น าเสนออาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถกูตอ้ง ความสอดคลอ้ง
ของเนือ้หา และความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าปรบัปรุง และ
แกไ้ขตามค าแนะน า 
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3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบรอ้ยแลว้ ไปทดลองใชก้ับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 
คน และน าขอ้บกพรอ่งมาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย ก่อนน าไปทดลองจรงิ 

3.2 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อคามเขา้ใจและ

หาคณุภาพ ดงันี ้
3.2.1 ศึกษามาตรฐาน และตวัชีว้ดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2551 ของกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
3.2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งแบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านพื่อความเขา้ใจ ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
3.2.3 สรา้งแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจแบบปรนัย 4 

ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ โดยวดัการจับใจความส าคัญ วิเคราะห ์สรุปความ ตีความ ใหส้อดคลอ้ง
กับตารางการวิเคราะหจ์ุดประสงคก์ารเรียนการเรียนรู ้ เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบที่มีความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา 

3.2.4 หาคณุภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชา
ภาษาองักฤษ โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาค่าดชันีความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา และลงความเห็นว่าแบบทดสอบสามารถวดัจุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ดห้รือไม่ โดยใชส้ตูร
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ าดั ช นี ค ว ามสอดคล้อ ง  (Index of Items-objective Congruence: IOC) 
(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2536) 

คะแนนความคิดเห็น 
+1  หมายถึง แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคข์อ้นัน้ 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคข์อ้นัน้หรือไม่ 
-1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคข์อ้นัน้ 

3.2.5 หาคณุภาพของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดย
น าไปทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 40 
คน และน าผลการทดสอบ วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบเป็นรายขอ้ 
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3.2.6 วิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (p)ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบ 
โดยพิจารณาเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่า
อ านวจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยใหค้รอบคลมุจุดประสงคก์ารเรียนรูจ้  านวน 30 ขอ้ พบว่า
มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .25 - .57 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .40 - .70 

3.2.7 น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20 (ลว้น สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538:198-
199) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั  .72 

2.8 น าแบบทดสอบไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง  
3.3 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้ทมีเป็นฐาน 
การสรา้งแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยจัดการเรียนรูแ้บบใช้

ทีมเป็นฐานมีวิธีการสรา้งและขัน้ตอน ดงันี ้
3.3.1 ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถามวดัเจตคติ 
3.3.2 ก าหนดขอบเขตของเจตคติที่จะวัด ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของความส าคญั 

คณุประโยชน ์และลกัษณะนิสยัของนกัเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
3.3.3 สรา้งขอ้ความที่แสดงลักษณะของเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษแบบ

มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีการของ Likert ซึ่งมีตวัเลือกใหเ้ลือก 5 ขอ้  จ านวน 30 ขอ้ 
โดยถือเกณฑน์ า้หนักในการใหค้ะแนนตัวเลือกของขอ้ค าถามประเภทบวกและประเภทลบ โดย
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามเกณฑต่์อไปนี ้

ขอ้ความที่เป็นบวก   ขอ้ความที่เป็นลบเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  5     1 
เห็นดว้ย   4     2 
ไม่แน่ใจ   3     3 
ไม่เห็นดว้ย  2     4 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 1     5 
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Rensis Likert ( อา้งถึงใน ไพฑรูย ์โพธิสาร (2558, น.20)การแปลความหมาย
เจตคติจากค่าเฉลี่ยคะแนน น าผลการตอบแต่ละขอ้ความมารวมกันแลว้ค านวณค่าเฉลี่ยคะแนน 
ซึ่งจะไดค่้าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.00 – 5.00 แลว้แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน 
เจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 ขึน้ไป หมายถึง มีเจตคติในระดบัสงูมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติในระดบัสงู 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจคติในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติในระดบัต ่า 
ค่าเฉลี่ย 1.50 และต ่ากว่า หมายถึง มีเจตคติในระดบัต ่ามาก 

3.3.4. น าแบบสอบถามวัดเจตคติที่สรา้งขึน้ เสนอกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เหมาะสม เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC โดยจะคดัเลือกขอ้ที่มีค่า 0.67-1.00 จ านวน 30 ขอ้ 

3.3.5 น าแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยจดัการเรียนรูแ้บบ
ใชท้ีมเป็นฐานไปหาคณุภาพ โดยน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียน
เขต ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายขอ้ โดยการ
ทดสอบค่าสถิติที (t-test) ระหว่างกลุ่มที่ไดค้ะแนนสูงสุด 25% และกลุ่มที่ไดค้ะแนนต ่าสุด 25% 
แลว้เลือเฉพาะขอ้ค าถามที่มีค่าสถิติทีตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป ซึ่งจดัว่ามีอ านาจจ าแนกสงูอยู่ในเกณฑท์ี่
ใชไ้ด ้และขอ้ค าถามที่มีสถิติทีต ่ากว่า 1.75 จะตดัขอ้ค าถามนัน้ออกไป  คดัเลือกแบบสอบถามที่มี
ค่าอ านาจจ าแนก (t) ระหว่าง 1.76 – 5.25 ไวจ้  านวน 15 ขอ้ 

3.3.6 น าแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยจดัการเรียนรูแ้บบ
ใชท้ีมเป็นฐานที่คดัเลือกเฉพาะขอ้ที่มีค่าอ านาจจ าแนกสงูทัง้หมด 15 ขอ้ ไปทดลองอีกครัง้เพื่อหา

ค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า (α  Coefficient) ดว้ยวิธีของครอนบชั (Cronbach) 
(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539:185) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั .84 

3.3.7 น าแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยจดัการเรียนรูแ้บบ
ใชท้ีมเป็นฐานใชเ้ก็บขอ้มลูต่อไป 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นีใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองแบบ One Group Pretest 

Posttest Design (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2536, น.249) ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ วดัก่อน จดักระท า วดัหลงั 
กลุม่ทดลอง  T1 X T2 

 

 
ที่มา : (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2536, น.249) 
 
ความหมายของสญัลกัษณท์ี่ใช ้

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X แทน การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  ในภาคเรียนที่  2 ปี

การศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีขัน้ตอนใน
การด าเนินการดงันี ้

1. ชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรียนการสอน ท าความเขา้ใจกับนักเรียนเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรู ้ การทดสอบ และประเมินผล 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น
ฐาน 

 3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ใชเ้วลาในการสอนทัง้หมด 18 คาบ 

4.  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น
ฐาน  
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5. ตรวจใหค้ะแนนทดสอบ แลว้น าคะแนนที่ไดไ้ปวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
5. การจัดกระท า และวิเคราะหข์้อมูล 

1. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อควาเขา้ใจภาษาองักฤษของกลุ่ม
ทดลอง (Experimental group)  ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ t-test for 
dependent sample โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 

2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  
2.1. สถิติพืน้ฐาน 

2.1.1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (สรุศกัดิ ์อมรรตันศกัดิ,์ 2556, น.43) 

x̅ =  
∑ x

N
 

 

                       เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
 

                                 ∑ 𝑥  แทน ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 
 

                                𝑁     แทน  จ านวนขอ้มลู 
2.1.2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สรุศกัดิ ์อมรรตันศกัดิ,์ 2556, น.69) 

  𝑆. 𝐷. =  
√𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ )2𝑋 

𝑁 (𝑁−1)
 

   

เมื่อ  𝑆. 𝐷.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑ 2𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกก าลงัสอง 

  (∑ X)2 แทน ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 

  𝑁  แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
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2.2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
2.2.1.การหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น

ฐาน และแบบทดสอบความาสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชค่้าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of Objective Congruence: IOC)  

  𝐼𝑂𝐶 =  
∑ R

N
  

 

เมื่อ  𝐼𝑂𝐶 แทน ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
จดุประสงคก์บัเนือ้หา เนือ้หา 

  ∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนน 

             N แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
2.2.2 การหาค่าความยากง่าย (Item Difficulty) ของแบบทดสอบความาสามารถ

ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชส้ตูรดงันี ้(สรุศกัดิ ์อมรรตันศกัดิ,์ 2556, น.139) 

  𝑃 = 
H+L

𝑛𝐻+𝑛𝐿
 

  

 เมื่อ 𝑃 แทน ความยากของขอ้สอบ 

  𝐻 แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูที่ตอบถกู 

    𝐿 แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ต ่าที่ตอบถกู 

    𝑛𝐻  แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่สงู 

  𝑛𝐿  แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ต ่า 
2.2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบความา

สามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชส้ตูรดงันี ้(สรุศกัดิ ์อมรรตันศกัดิ,์ 2556, น.140) 

  𝑟 = 
𝐻−𝐿

𝑛𝐻
 

 

เมื่อ  𝑟 แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

  𝐻 แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูที่ตอบถกู 

  𝐿 แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ต ่าที่ตอบถกู 

    𝑛𝐻  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงู (𝑛𝐻 = 𝑛𝐿  เสมอ) 



  36 

2.2.4 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามวัดเจตคติ ต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษ โดยจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน โดยใชส้ตูร t-test แบบเทคนิค 25%  ของกลุ่ม
สงูและกลุม่ต ่า (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2536, น.185)   
 

  𝑡 =  
�̅�𝐻−  �̅�𝐿

√
𝑆𝐻

2

𝑛𝐻
+ 

𝑆𝐿
2

𝑛𝐿

 

 
เมื่อ t แทน ค่าอ านาจจ าแนกแต่ละขอ้ 

 �̅�𝐻  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สงู 

 �̅�𝐿  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ต ่า 

 𝑆𝐻
2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของกลุม่สงู 

 𝑆𝐿
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนของกลุม่สงู 

 𝑛𝐻  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่สงู 

 𝑛𝐿  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ต ่า 
 

2.2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร ์ริชารด์สัน (ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 
2539:215) 

  𝑟𝑡𝑡  = 
𝑘

𝑘−1
[1 −  

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ] 

 

เมื่อ 𝑟𝑡𝑡  แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 𝑆𝑡
2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ฉบบั 

 k   แทน  จ านวนขอ้  
 p   แทน  สดัสว่นของผูเ้รียนที่ท าขอ้สอบขอ้นัน้ถกูกบัผูเ้รียนทัง้หมด 

    = จ านวนนกัเรียนท่ีท าถกูในแต่ละขอ้ 
     จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

 q    แทน  สดัสว่นของผูเ้รียนที่ท าผิดในแต่ละขอ้ = 1-p 
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2.2.5 การหาค่าความเชื่อมั่น หรือค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องแบบสอบถามวดั
เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษดว้ยจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน โดยหาค่าสมัประสิทธิ์แอล

ฟ่า (α  Coefficient) ดว้ยวิธีของครอนบชั (Cronbach) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2536, 
น.185) 

  α  = 
𝑁

𝑁−1
{1 −

∑ 𝑆𝑡
2

𝑆𝑡
2 }  

 

 เมื่อ α แทน ค่าสมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเคร่ืองมือ 

  N แทน จ านวนขอ้สอบ 

  ∑ 𝑆𝑡
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมเป็นรายขอ้ 

  𝑆𝑡
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของเครื่องมือทั้ง

ฉบบั 
2. 3. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน 

2.3.1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัการทดลอง ทัง้กลุม่ทดลอง โดยใชส้ตูร Dependent sample t-test 
ซึ่งค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.230) 

 

𝑡 = 
∑ 𝐷

√
𝑁 ∑ 2−(∑ 𝐷)2𝐷

(𝑁−1)

 

   

เมื่อ 𝑡 แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการแจกแจงแบบ t 
  D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

𝑁 แทน จ านวนคู่ของขอ้มลู 

D  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
  2

D  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทน

ความหมาย ดงัต่อไปนี ้
N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�  แทน คะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-test for Dependent Samples 
df  แทน ชัน้ของความอิสระ 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ในการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลความหมาย 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบใช้ทีมเป็นฐานที่มีต่อ

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวดัเขียนเขต จ านวน 40 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 10 สปัดาห ์ๆ ละ 2 
คาบ รวม 20 คาบ การวิเคราะหข์อ้มลูจ าแนกเป็น  
2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

ตอนที่ 2 วิเคราะหผ์ลเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที ่1 เปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
 ผูว้ิจัยวิเคราะหค์ะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาอังกฤษ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน เพื่อให้
ทราบว่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยใชส้ถิติ t-test for 
Dependent Samples ดงัแสดงในตารางที่ 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น
ฐาน 
 

กลุม่ตวัอย่าง จ านวน
นกัเรียน 
(N) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

อตัราสว่น
วิกฤต  

t 

df p 

ก่อนเรียน 40 30 12.70 4.81 14.530 39 .00* 
หลงัเรียน 40 30 17.18 4.04    

          *p<.05 
 

ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
 

จากตาราง  2 พบว่า การทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนยรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.70 คิด
เป็นรอ้ยละ 42.33 เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบใช้ทีมเป็นฐาน เป็นระยะเวลา 10 
สัปดาห ์ (20 คาบ) ปรากฏว่า นักเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ย 17.18 คิดเป็นรอ้ยละ 57.26 ซึ่งค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึน้ 4.48  คิดเป็นรอ้ยละ 14.92  และจากค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียนคือ 
4.81และ 4.04 ตาม ล าดับ แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนทัง้กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท าแบบทดสอบหลงั
เรียนไดเ้พิ่มขึน้หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน  เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t) 

ของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (�̅�) ก่อนและหลงัการทดลอง ไดเ้ท่ากบั 14.530 



  40 

เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอย่างที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยสถิติทดสอบที พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียน 
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

ตอนที่  2 วิ เคราะห์ผลเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบ
ใชท้ีมเป็นฐาน มาค านาณหาค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ้และโดยรวมแลว้บรรยาย
ผลในภาพรวมตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) 
ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

ถา้ขอ้ความนัน้แสดงความรูส้กึหรือการกระท าทางบวก (Positive) ใหค้ะแนนดงันี ้
เห็นดว้ยอย่างอย่างยิ่ง ให ้  5 คะแนน 
เห็นดว้ย     ให ้  4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ     ให ้  3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย              ให ้  2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง     ให ้  1 คะแนน 

ถา้ขอ้ความนัน้แสดงความรูส้กึหรือการกระท าทางลบ (Negative) ใหค้ะแนนดงันี ้
เห็นดว้ยอย่างอย่างยิ่ง ให ้  1 คะแนน 
เห็นดว้ย     ให ้  2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ     ให ้  3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                 ให ้  4 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง     ให ้  5 คะแนน 

โดยใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะหผ์ลเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจัดการ
เรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 ขึน้ไป  หมายถึง มีเจตคติในระดบัสงูมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติในระดบัสงู 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจคติในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51– 2.50  หมายถึง มีเจตคติในระดบัต ่า 
ค่าเฉลี่ย 1.50 และต ่ากว่า  หมายถึง มีเจตคติในระดบัต ่ามาก 
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ตาราง 3 วิเคราะหผ์ลเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  
ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (n = 40) 

 

รายการประเมิน ผลเจตคติ 

�̅� S.D. ระดบั 
1.ขา้พเจา้ไดค้วามรู ้ประสบการณจ์ากการท ากิจกรรมกบัเพื่อนในทีม 4.43 0.59 สงู 
2. ขา้พเจา้ชอบอ่านบทความที่มีภาพ หรือการต์นูประกอบ 4.35 0.73 สงู 
3. ขา้พเจา้คิดว่าการอ่านภาษาองักฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ ไม่มีประโยชน ์ 3.40 0.99 ปาน

กลาง 
4. ขา้พเจา้รูส้กึดีใจมากเมื่ออ่านภาษาองักฤษไดเ้ขา้ใจ 4.35 0.57 สงู 
5. ขา้พเจา้คิดว่าการอ่านเป็นประโยชน ์ส าคญัต่อการเรียนและการ
ท างานในอนาคต 

4.55 0.55 สงูมาก 

6. ขา้พเจา้คิดว่าการอ่านภาษาองักฤษเป็นเรื่องที่ยาก 2.40 1.02 ต ่า 
7. ขา้พเจา้มีความสขุกบัการอ่านภาษาองักฤษ 4.08 0.85 สงู 
8. ขา้พเจา้รูส้กึว่าการอ่านภาษาองักฤษน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.43 0.70 สงู 

9. ขา้พเจา้สามารถอ่านจบัใจความและรูค้วามหมายค าศพัท ์ 3.98 0.72 สงู 
10. ขา้พเจา้คิดว่าการเรียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
มีประโยชนต่์อการอ่านภาษาองักฤษ 

4.50 0.55 สงู 

11. การเรียนการสอนช่วยใหข้า้พเจา้เกิดความมั่นใจในการอ่าน 4.30 0.68 สงู 
12. ขา้พเจา้รูส้กึหงดุหงิดเมื่ออ่านภาษาองักฤษ 2.98 0.99 ปาน

กลาง 
13. ขา้พเจา้เขา้ใจเนือ้หาในบทความภาษาองักฤษไดง้่าย 
ขึน้เมื่อไดร้บัฟังขอ้มลูยอ้นกลบั(feedback)จากครูทนัที 

4.25 0.73 สงู 

14. ขา้พเจา้รูส้กึสนกุสนานเมื่อไดอ่้านภาษาองักฤษ 3.98 0.85 สงู 
15. ขา้พเจา้รูส้กึสนกุเมื่อไดอ่้านภาษาองักฤษแบบเป็นทีม 4.63 0.48 สงูมาก 

รวม 4.04 0.73 สงู 

 
ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
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จากตาราง 3 พบว่าเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีม
เป็นฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขา้พเจา้รูส้ึกสนุกเมื่อ
ไดอ่้านภาษาองักฤษกแบบเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63  และคะแนนเฉลี่ยรวมทัง้หมด 15 ขอ้ มี
ค่าเท่ากับ 4.04 แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษดว้ยการจัดการเรียนรู้
แบบใชท้ีมเป็นฐานอยู่ในระดบัสงู 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  43 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ก่อนเรียน

และหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น

ฐาน (Team-Based Learning) 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนวดัเขียนเขต อ าเภอธัญบรุี จงัหวดั
ปทุมธานี  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 3 ห้อง เรียน รวมนักเรียนทั้งหมด  
จ านวน 120  คน    

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
       นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนวดัเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวดั

ปทุมธานี  ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน  
โดยกลุ่มตวัอย่างที่เลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก
มา 1 หอ้งเรียน  
 
 
 
 
 



  44 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบเป็นใช้ทีมเป็นฐาน ที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้โดยผ่านการ

ตรวจสอบและแกไ้ข การทดลองใช ้และมีการปรบัปรุงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
2.2 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 30 ขอ้ โดยแบบทดสอบนีไ้ดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ มีค่าความยากง่าย (p) 
ระหว่าง .25- .57 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .40 - .70 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  
0.729 

2.3 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ข้อ โดย
แบบสอบถามนีไ้ดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้มีค่าอ านาจจ าแนก (t-distribution) ใช้
เทคนิค 25% แล้วได้ค่าอ านาจจ าแนก (t) ระหว่าง 1.76 – 5.25 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากบั 0.84 

3. วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็น

ระยะเวลา 10 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้
3.1 ชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรียนการสอน ท าความเขา้ใจกับนักเรียน เก่ียวกับการ

จดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล 
3.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ  
3.3 ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มทดลองโดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีม

เป็นฐาน 
3.4 ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจ และใหน้กัเรียนประเมินในแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
3.5 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ และคะแนนเจตคติ แล้วน าคะแนนที่ได้ไป

วิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้
4.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และเจตคติต่อการ

อ่านภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใช้ทีมเป็นฐาน โดยใชส้ถิติ t-test 
for Dependent Samples 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาอังกฤษหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
2. นกัเรียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

อยู่ในระดบัสงู 
 
อภปิรายผล 

ผลของการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถน ามา
อภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจยัไดด้งันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 

จากการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นกัเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากบั 12. 70 คิดเป็นรอ้ยละ 42.33  และเมื่อไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น
ฐาน เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห ์ (20 คาบ) ปรากฏว่า นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ย 17.18 คิดเป็นรอ้ย
ละ 57.26 ซึ่งค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 4.48  คิดเป็นรอ้ยละ 14.92  และจากค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน
เรียนและหลงัเรียนคือ 4.81และ 4.04 ตามล าดบั  แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนทัง้กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน
สามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดเ้พิ่มสงูขึน้หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน   ซึ่ง
อาจพิจารณาไดว้่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1.1 การจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Learningคือ การ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้นการร่วมมือในการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์และมีเป้าหมายร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์กระบวนการคิดตดัสินใจ กระบวนการท างานรว่มกนั 
การปฏิสมัพันธ์ โดยสมาชิกในทีมจะดึงศักยภาพ ความรู ้ความคิด ทักษะและประสบการณข์อง
ตนเองมาใช ้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของทีม (Seng, 1994, p.23-257; สิรินารถ จงกลกลาง 2551,  
น.86-91) ซึ่งมีหลกัการส าคญั 4 ประการ คือ 1. การเรียนรูโ้ดยมีผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนั
จ านวน 5-7 คน มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม  โดยมีกระบวนการท างานเป็นทีมร่วมกันจะท าใหผู้เ้รียน
สามารถช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรู ้รวมทัง้ทกัษะในการเรียนรูเ้ป็นทีม 
2. สมาชิกในทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู ้และมีบทบาทหนา้ที่ชดัเจนเพื่อน าไปสู่
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เป้าหมายของทีม 3. กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร และ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล การแสดงความคิดเห็น การร่วมกนัคิดและตดัสินใจ ทกัษะกระบวนการ
กลุ่ม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 4. การท างานร่วมกัน 
ของสมาชิกทีมทุกคน เป็นการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูเ้ป็นทีม และไดร้บัการพฒันาทักษะการ
เรียนรูเ้ฉพาะบคุคล 

1.2  การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) ช่วยให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่าน และมีผลคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูขึน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ขัน้เตรียม (Preparation)  คือ ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูแ้บบไม่รูต้วั 
ค่อยๆ ซึบซบัความรูจ้ากสื่อที่ไม่ใช่บทอ่าน โดยครูไม่ไดอ้ธิบายหลกัการ หรือสอนอย่างชดัเจน แต่
เป็นการใชส้ื่อที่เป็นภาพ และเพลงส่งไปในช่องทางการสื่อสารที่นกัเรียนสามารถศึกษาเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง ตามสถานที่ และเวลาที่ต้องการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียนในหอ้งเรียน ซึ่งเป็นการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกินความสนใจ อยากรู ้และกระตุน้ใหศ้ึกษาคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมอย่างไม่มีขีดจ ากัด 
ท าใหเ้กิดความอยากรูอ้ยากเห็น เป็นการสอนทางออ้ม (implicit) ซึ่งผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองที่แตกต่างกนั ซึ่งวิธีการท่ีผูเ้รียนจะเขา้ถึงความรูน้ัน้มีหลากหลายวิธี เช่น จากการพดู การฟัง 
การลงมือปฏิบติั การด ู การเขียน ตวัอย่างเช่น นกัเรียนบางคนชอบเรียนดว้ยการฟังมากกว่าการ
อ่าน นกัเรียนบางคนชอบเรียนรูจ้ากภาพ หรือบางคนชอบเรียนรูจ้ากสื่อที่เป็นการต์นูมากกว่าการ
อ่าน ซึ่ งสอดคล้องกับ (Page, Thoma, & Marshall, 1980 ; เสน่ห์ เดชะวงศ์ และ สมพร  
โกมารทัต, 2559, น.8) ที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบการเรียนรู ้หมายถึง ลักษณะของการกระท าหรือ
พฤติกรรมที่ผู ้เรียนแต่ละคนชอบและน ามาใช้ในการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา และการ
ตอบสนองต่อการเรียนรูเ้รื่องนัน้ ๆ ซึ่งในขัน้ตอนนี ้นกัเรียนจะน าความรูเ้ดิมและความรูใ้หม่มาผสม
กลมกลืนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในสิ่งที่ก าลังศึกษาไดม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎี
โครงสรา้งความรู ้(Schema Theory) ของคารเ์รล (Carrell, 1983, p.81-92) โดยผูเ้รียนน าขอ้มูล 
ความรู้หรือประสบการณ์เดิม (Schema) มาคาดคะเนสิ่งใหม่ที่ อ่านเรื่องนั้น แต่ขึ่นอยู่กับ
ความสามารถของผูเ้รียนในการเชื่อมโยงความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดิมเขา้ดว้ยกนั 

1.2.2 ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) ในขั้นตอนนี ้จะเป็นระยะของการ
ฝึกฝนและการรบัขอ้มูลยอ้นกลับทันที (feedback) เพื่อใชใ้นในการท าความเขา้ใจเนือ้หา และ
สรา้งภาระงานใหส้  าเรจ็จามเปา้หมายของทีมที่วางไว ้โดยผูเ้รียนจะตอ้งรว่มกนัวางแผนการท างาน 
มีการแบ่งหนา้ที่ในการท างานภายในทีมใหช้ดัเจน ยอบรบัและเชื่อใจใหก้บัสมาชิกในทีม ซึ่งในขัน้
ประยุกตใ์ช ้(Application) จะเป็นการท างานรว่มกนัของทีมทัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน โดย
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ตอ้งอาศยัทกัษะการสื่อสาร และปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล การแสดงความคิดเห็น การร่วมกนัคิด
และตัดสินใจ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งสมาชิกในทีมจะน าความรู ้
ประสบการณ ์และความคิดของตนเองที่ไดจ้ากการเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียนมาแลกเปลี่ยน
ร่วมกนักบัสมาชิกภายในทีม ซึ่งขัน้ตอนนี ้จะตอ้งอาศยักระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ทกัษะการคิด
แกปั้ญหา และรว่มกนัตดัสินใจเพื่อใหถ้ึงเปา้หมายของกลุม่ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิบราฮิม 
(Latif & Sleem, 2018, p.1) ที่เชื่อว่าการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานช่วยเสรมิสรา้งทกัษะการ
คิดแก้ปัญหา และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ซึ่งในขณะที่สมาชิกภายในทีม
ร่วมกันคิดและตัดสินใจเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือหาวิธีที่ดีที่สุดในการสรา้งภาระงาน 
สมาชิกในทีมจะตอ้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และถกเถียงเพื่อหาค าตอบมา
ประกอบในการตดัสินใจ กล่าวคือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง การคิดที่จะตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การตัดสินใจ โดยไม่คลอ้ยตามความคิดที่มาอย่างหลากหลาย แต่จะเกิดการตัง้ค าถาม หรือขอ้
โต้แย้งที่จะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล มีแหล่งที่มาของค าตอบที่ชัดเจน ซึ่ง
กระบวนการนีจ้ะเกิดในขัน้ตอนของการเรียนรูแ้บบเป็นทีม นอกจากนีก้ารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่าง
ทันที (feedback) และบ่อยๆ จะช่วยใหก้ารเรียนรูแ้บบทีมประสบผลส าเร็จ ซึ่งการไดร้บัข้อมูล
ยอ้นกลบัในการท างานหรือการเรียนรูร้่วมกนัอย่างทนัทีจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น 
และใช้ประกอบในการตัดสินใจเพื่อหาค าตอบที่หรือวิธีที่ถูกต้องที่สุดของทีมซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของลคุ ลีฟีเบอร ์(Lefebvre, 2016, p.192-207) สนบัสนุนว่า นกัเรียนที่ผ่านการทดสอบ
แบบกลุ่ม (RAP) หรือสอบแบบทีม (Team Test) ผ่านการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัช่วยพฒันาทกัษะการ
สื่อสาร และสามารถน าความรูท้ี่ได้จากการเรียนรูภ้ายในทีมไปใชใ้นการท าแบบทดสอบ และ
ปฏิบติัภาระงานรวมยอดที่เกิดจากความเขา้ใจจาการอ่านไดอ้ย่างดียิ่ง  จะเห็นไดก้ารเรียนรูแ้บบ
ทีมจะช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รียนที่ไม่ไดร้บัความรูจ้ากขัน้เตรียม เกิดกระบวนการเรียนรู ้

1.2.3 ขัน้ประเมินผล (Assessment) คือ การทดสอบระหว่างเรียน หรือ
การสรา้งภาระงานรวบยอดไดส้  าเร็จ โดยเมื่อนักเรียนผ่านการฝึกฝน ท างานและเรียนรูร้่วมกัน
ภายในทีม และไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัที (feedback) จนเกิดความรูค้วามเขา้ใจ เพื่อน าความรูไ้ป
ใชใ้นการทดสอบและสรา้งภาระงานรวบยอดไดส้  าเรจ็ โดยสมาชิกในทีมพรอ้มที่จะเรียนรูใ้นหน่วย
ต่อไป ซึ่งใชว้ิธีการเดิม บรูณาการความรูเ้ดิม กบัเนือ้หาใหม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Michaelsen 
et al., 2004, p.9-12)  
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ถึงแมผ้ลคะแนนทดสอบหลงัเรียนเพิ่มสงูขึน้กว่าก่อนเรียน แต่ในการ
จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน ในระดบัชัน้มยัมศึกษาปีที่ 4 ยงัมีขอ้จ ากดัในหลายๆ ดา้นที่ส่งผล
ใหค้ะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของนกัเรียนไดเ้พียงรอ้ย
ละ 57.26 เนื่องจาก มีขอ้จ ากัดดา้นเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้ 
ในงานของผูว้ิจยัไม่ตรงตามเวลาในทฤษฎีของการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน Team-Based 
Learning ซึ่งเวลาในการจัดการเรียนรูท้ี่ผูว้ิจัยทดลอง เป็นรายคาบที่ห่างกัน สัปดาหล์ะ 2 คาบ 
ตามโครงสรา้งรายวิชา ซึ่งยากในการควบคมุ ก ากบัดแูล และประเมินผลการเรียนรูท้ี่เกิดทัง้ในและ
นอกหอ้งเรียน นอกจากนีเ้นือ้หาในหน่วยการเรียนรู้ และรูปแบบของการจดักิจกรรม ควรปรบัปรุง
ใหเ้หมาะสมกบัความสนใจ และวยัของผูเ้รียน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
(Team-Based Learning)  

จากการวิจยัพบว่า เจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีม
เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขา้พเจา้รูส้ึกสนุก 
เมื่อไดอ่้านภาษาองักฤษแบบเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63  และคะแนนเฉลี่ยรวมทัง้หมด 15 ขอ้ 
มีค่าเท่ากับ 4.04 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติที่ ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัด 
การเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน อาจพิจารณาไดว้่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

2.1 การจัดกิจกรรมแบบใชท้ีมเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ช่วยส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่ง แลรี เค ไมเคิลเชน 
(Michaelsen et al., 2004, p.47-49) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน จะต้อง
ประกอบดว้ยการสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในทีม ท าใหเ้กิดมิตรภาพอันดีภายในทีม และมีการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมใหม่ๆ มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ
ในทีมเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่มีร่วมกัน นอกจากนี ้ (สิรินารถ จงกลกลาง , 2551, น.86-91)  
ว่าการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เนน้การรว่มมือกนัในการเรียนรูอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์ 

จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานช่วยใหผู้เ้รียนมีความรูค้วาม
เขา้ใจ และมีความรูส้ึกที่ดี และแสดงพฤติกรรมแนวโนม้ในเชิงบวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้  
ผูเ้รียนมีความสขุกบัการอ่านภาษาองักฤษ มีความมั่นใจมากขึน้ รูส้กึสนกุเมื่อไดอ่้านภาษาองักฤษ
แบบเป็นทีม มีความเชื่อใจและยอมรบัความคิดเห็นซึ่งกันและกนั  และมีทกัษะในการท างานเป็น
ทีม ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการศกึษาและการท างานในศตวรรษที่ 21 
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ดังนัน้แสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู ้มุ่งหาความรู ้ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมกับเพื่อนในทีม และสามารถปฏิบัติ 
ภาระงานของทีมใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย จึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ย
การจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานอยู่ในระดบัดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัที่ไดเ้สนอไปแลว้นัน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 

1.1 ผูส้อนตอ้งศึกษาขั้นตอนวิธีสอนใหถ้่องแท ้เตรียมการสอนล่วงหน้า ใชส้ื่อ
ประกอบการจดัการเรียนรูท้ี่หลากหลาย และน่าสนใจ เหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน 

1.2 สนับสนุนให้นักเรียนแสดงความความคิดอย่างสรา้งสรรค์ กล้าตัดสินใจ 
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีม ซึ่งครูควรเตรียมขอ้มูลเพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัที่
เพื่อช่วนใหน้กัเรียนไปถึงเป้าหมายของทีม และเนน้การติดตาม ดแูลงานที่มอบใหน้กัเรียนไปท าใน
เวลานอกหอ้งเรียน 

1.3 ครูผูส้อนควรจัดสรรเวลาในการมอบหมายงานนอกหอ้งเรียน และเวลาใน
การท างานเป็นทีมภายในหอ้งเรียนอย่างเหมาะสม และรอค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุจากนกัเรียน ไม่เรง่
เวลาเฉลยค าตอบ 

1.4 ส าหรบันกัเรียนที่ไม่มีความมั่นใจ ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองใหก้บั
ทีม ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความมั่นใจ และสง่เสรมิใหน้กัเรียนหาแหลง่อา้งอิงที่เป็นที่มาของ
ค าตอบของตนเพื่อรว่มแสดงความคิดเห็น ใหค้ าปรกึษาภายในทีม 

1.5 ปรับเนื ้อหาในหน่วยการเรียนรู้ และจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัเวลาในการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

1.6 ควบคุม ติดตาม และประเมินผลความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ภาษาองักฤษของทกุๆหน่วยการเรียนรู ้ของแต่ละทีม 

1.7 ปรบัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัวยั และความสนใจของผูเ้รียน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรน าวิธีการจดัการเรียนรูไ้ปใชก้บันกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ และในรายวิชา
อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สงัคมศกึษาเป็นตน้ 

2.2 การคัดเลือกบทอ่านควรให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
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2.3 การวดัแรงจงูใจในการอ่านภาษาองักฤษจากการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็น
ฐาน 

2.4 น ารูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐานไปใชใ้นรายวิชาภาษาองักฤษ
เพิ่มเติม หรือน าไปประยกุตใ์ชก้บัรายวิชาภาษาองักฤษมีเวลาคาบติดกนัซึ่งจะท าใหง้านวิจยัในครัง้
ต่อไปมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
- ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
- ค่าอ านาจจ าแนก (t) ของแบบสอบถามเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
- คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษก่อนและหลงัการจัดการ

เรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

- ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษดว้ยการ
จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
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ตาราง 4  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
 

ขอ้ที่ p r ขอ้ที่ p r 
1 0.50 0.60 16 0.55 0.60 
2 0.57 0.65 17 0.45 0.50 
3 0.47 0.65 18 0.40 0.50 
4 0.37 0.55 19 0.32 0.45 
5 0.25 0.40 20 0.40 0.60 
6 0.45 0.60 21 0.52 0.55 
7 0.32 0.65 22 0.37 0.55 
8 0.42 0.55 23 0.32 0.25 
9 0.55 0.70 24 0.47 0.35 
10 0.47 0.65 25 0.25 0.20 
11 0.52 0.65 26 0.45 0.30 
12 0.42 0.55 27 0.30 0.20 
13 0.40 0.40 28 0.30 0.20 
14 0.55 0.60 29 0.32 0.25 
15 0.55 0.60 30 0.30 0.40 

 
ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
 

ค่าความเชื่อมั่น (α – coefficient) ของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาองักฤษทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.72 
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ตาราง 5 ค่าอ านาจจ าแนก (t) แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
1 3.28 
2 3.81 
3 4.84 
4 5.09 
5 3.40 
6 4.24 
7 4.06 
8 4.00 
9 2.74 
10 2.75 
11 3.13 
12 5.82 
13 2.76 
14 4.04 
15 5.25 

 
ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
 

ค่าความเชื่อมั่น  (α – coefficient) แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษทัง้
ฉบบัเท่ากบั  0.84 
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ตาราง 6 คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
 

คนที่ กลุม่ทดลอง คนที่ กลุม่ทดลอง 
ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

D 𝐷2 ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

D 𝐷2 

1 8 14 6 36 21 26 26 0 0 
2 14 16 2 4 22 17 19 2 4 
3 15 19 4 16 23 13 16 3 9 
4 14 19 5 25 24 8 13 5 25 
5 17 20 3 9 25 8 15 7 49 
6 16 20 4 16 26 16 18 2 4 
7 4 10 6 36 27 8 13 5 25 
8 14 15 1 1 28 12 16 4 16 
9 14 19 5 25 29 9 14 5 25 
10 13 17 4 16 30 7 10 3 9 
11 8 13 5 25 31 19 24 5 25 
12 10 15 5 25 32 14 21 7 49 
13 20 24 4 16 33 6 14 8 64 
14 8 16 8 64 34 18 25 7 49 
15 24 27 3 9 35 15 18 3 9 
16 13 17 4 16 36 14 19 5 25 
17 16 18 2 4 37 12 18 6 36 
18 9 13 4 16 38 8 12 4 16 
19 9 15 6 36 39 8 17 9 81 
20 14 17 3 9 40 10 15 5 25 

 
ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการ
จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

 

รายการประเมิน ผลเจตคติ 

�̅� S.D. ระดบั 
1.ขา้พเจา้ไดค้วามรู ้ประสบการณจ์ากการท ากิจกรรมกบัเพื่อนใน
ทีม 

4.43 0.59 สงู 

2. ขา้พเจา้ชอบอา่นบทความที่มภีาพ หรือการต์นูประกอบ 4.35 0.73 สงู 
3. ขา้พเจา้คดิวา่การอ่านภาษาองักฤษเป็นส่ิงที่นา่เบื่อ ไม่มี
ประโยชน ์

3.40 0.99 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้รูส้กึดใีจมากเมื่ออา่นภาษาองักฤษไดเ้ขา้ใจ 4.35 0.57 สงู 
5. ขา้พเจา้คดิวา่การอ่านเป็นประโยชน ์ส าคญัต่อการเรยีนและการ
ท างานในอนาคต 

4.55 0.55 สงูมาก 

6. ขา้พเจา้คดิวา่การอ่านภาษาองักฤษเป็นเรื่องที่ยาก 2.40 1.02 ต ่า 
7. ขา้พเจา้มคีวามสขุกบัการอา่นภาษาองักฤษ 4.08 0.85 สงู 
8. ขา้พเจา้รูส้กึวา่การอ่านภาษาองักฤษน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.43 0.70 สงู 

9. ขา้พเจา้สามารถอา่นจบัใจความและรูค้วามหมายค าศพัท ์ 3.98 0.72 สงู 
10. ขา้พเจา้คิดว่าการเรยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
มีประโยชนต์่อการอ่านภาษาองักฤษ 

4.50 0.55 สงู 

11. การเรียนการสอนช่วยใหข้า้พเจา้เกดิความมั่นใจ 
ในการอา่น 

4.30 0.68 สงู 

12. ขา้พเจา้รูส้กึหงดุหงิดเมื่ออ่านภาษาองักฤษ 2.98 0.99 ปานกลาง 
13. ขา้พเจา้เขา้ใจเนือ้หาในบทความภาษาองักฤษไดง้่าย 
ขึน้เมื่อไดร้บัฟังขอ้มลูยอ้นกลบั(feedback)จากครูทนัที 

4.25 0.73 สงู 

14. ขา้พเจา้รูส้กึสนกุสนานเมื่อไดอ้่านภาษาองักฤษ 3.98 0.85 สงู 
15. ขา้พเจา้รูส้กึสนกุเมื่อไดอ้า่นภาษาองักฤษแบบเป็นทีม 4.63 0.48 สงูมาก 

รวม 4.04 0.73 สงู 

 

ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
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ภาคผนวก ข 
- แผนการจดัการเรียนรูแ้บบเป็นใชท้ีมเป็นฐาน  
- แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
- แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
- ภาพประกอบการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  62 

แบบบันทกึแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใช้ทมีเป็นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชาภาษาต่างประเทศ                                       
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 People and Lifestyle   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  เร่ือง  City and Country lifestyle   เวลา  250 นาท ี
ผู้สอนนางบุศรา  โขมพัตร  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 วันที.่................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
ต 1.1 ม.4/4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายรูปแบบและพฤติกรรมการใชช้ีวิตของคนในเมืองและชนบทได ้
2. สามารถวิเคราะหเ์นือ้หาจากภาพ และขอ้ความประกอบได ้
3. สามารถสรุปความรูเ้ก่ียวกบัการใชช้ีวิตของคนในเมืองและชนบทจากบทอ่าน  

และสื่อประเภทต่างๆได ้
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การรูแ้ละเขา้ใจเรื่องที่อ่าน ตอ้งประกอบดว้ยวิธีการที่หลากหลายเพื่อจะช่วยใหผู้อ่้านได้
เขา้ใจในเนือ้หา สามารถจับใจความส าคัญ พิจารณาส่วนประกอบต่างๆ จากเนือ้เรื่อง เช่น ภาพ 
ขอ้ความ หรือบทสทนา เพื่อช่วยในการวิเคราะหล์  าดับเหตุการณ์ สถานที่ ตัวละคร และขอ้มูล
ความรู้ ซึ่งจะท าให้เราสามารถเข้าใจแนวคิดและสรุปความรู้ที่ได้ และเข้าใจความรู้สึกและ
วตัถปุระสงคจ์ากบทอ่านเหลา่นัน้ไดอ้ย่างดี 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
Vocabulary: ค าศพัทเ์ก่ียวกบัชีวิตในเมืองและชนบท 

 
ทักษะกระบวนการ/ทักษะทางภาษา (Process/skills) 

- การอ่าน การอ่านบทความ อ่านการต์นู เพื่อจบัใจความ วิเคราะหค์วาม สรุปความ 
และตีความ 

- การฟัง การฟังเพลงและจบัใจความส าคญัจากเพลง  
- การพดู การพดูน าเสนอ การพดูแลกเปลี่ยนความรูก้บัเพื่อน 
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- การเขียน  การเขียนสรุปความรูล้งกระดาษชารต์ และเขียนสรุปลงแผนผงัมโนทศัน ์
(mindmap) 

- การคิดวิเคราะห ์วิเคราะหจ์ากภาพการต์ูน และบทความประกอบเพื่อใหเ้ขา้ใจใน
บทความมากยิ่งขึน้ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบทนักเรียน 
1.ขั้นเตรียมความพร้อม 
(Preparation; Readiness 
Assurance Process) 
 
1.1 ก่อนเริ่มอ่าน 
(เวลานอกหอ้งเรียน) 
 
 

1.ครูแจกภาพการต์นู 2 ภาพ ภาพ
แรกเป็นหมทูี่ใชช้ีวิตในชนบทซึ่งก าลงั
สนทนาบางอย่างกบัเพื่อนหมดูว้ยกนั 
และภาพที่ 2 เป็นตั๊กแตนนกัธุรกิจที่
ก าลงัพดูคยุกบัเพื่อน ใหน้กัเรียนไป
ศกึษานอกหอ้งเรียนลว่งหนา้ก่อนถึง
คาบเรียน พรอ้มกบัแชรเ์พลง 
Country road ของ John Denver 
เพื่อใหน้กัเรียนไปศึกษาท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบับทเพลง 
2. ใหน้กัเรียนน าสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้
มาพดูคยุแลกเปลี่ยนกบัเพื่อนใน
หอ้งเรียน 
3. ครูจะคอยถามนกัเรียน และให้
หวัหนา้หอ้งเชคว่าเพื่อนๆในชัน้เรียน
ไดไ้ปฟังเพลงหรือยงั 

1.นกัเรียนเห็นภาพแลว้
เกิดขอ้สงสยัและสนกุกบั
ภาพ จะท าใหอ้ยากอ่าน
ขอ้ความอยากรูข้อ้ความที่
ตวัสตัวเ์หลา่นัน้พดูกนั 
2. ฟังเพลง country road   
3. พดูคยุกบัเพื่อนนอก
หอ้งเรียนเก่ียวกบัภาพ
การต์นูและเพลงที่ฟัง 

1.2 Individual Test (IT)    
(20 นาที) 
 

4. ครูน าภาพที่คดัมาจาก mv เพลง 
Country road แลว้เปิดประเด็น
ค าถาม 
Teacher:  What do you feel when 
you listen a country road song?  
What do you think? Are they 
happy in country life? What do 

4. นกัเรียนฟังค าถามจาก
ครู แลว้ตอบค าถาม
เก่ียวกบับทเพลง country 
road 
5. นกัเรียนอ่านเนือ้หา
จากบทเพลงเพิ่มเติมเพื่อ
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you feel when you look at the 
country picture?  
Teacher: ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบั
ภาพการต์นู 2 ภาพ ที่ใหน้กัเรียน 
: On the left picture. What do you 
think? Why the grasshopper man 
said like that? 
: On the left picture. Are the pigs 
happy? Why? Are they love to 
live in the country farm? 
Teacher : Which scene do you 
prefer country life or city life?  
ถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบจากการไป 
คน้หาขอ้มลูจากการฟังเพลงและดู
อ่านภาพการต์นู  
5. ครูใหน้กัเรียนอธิบายชีวิตความ
เป็นอยู่ในเมืองและชนบทจากภาพ
การต์นู และบทเพลงมาเป็นขอ้ๆ  
6. ครูถามต่อว่านกัเรียนไดไ้ปหา
ขอ้มลูเพิ่มเติมมา 

ใชใ้นการตอบค าถามใหดี้
ยิ่งขึน้ 
6.นกัเรียนพยายาม
วิเคราะหภ์าพการต์นู และ
บทสนทนาเพื่อตอบ
ค าถามครู  
7. นกัเรียนอธิบายชีวิต
ความเป็นอยู่ในเมืองและ
ชนบทจากภาพการต์นู 
และบทเพลงมาเป็นขอ้ๆ 

1.3 Team Test (TT)  
(40 นาที) 

6. ครูจดักลุม่นกัเรียนออกเป็น 8 
ทีมๆละ 5 คน และแจกกระดาษชารต์
ใหท้ีมละ 1 แผ่น 
7. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัระดม
ความคิด และแลกเปลี่ยนความรูข้อง
แต่ละคนที่วิเคราะหจ์ากสื่อภาพ
การต์นู และเพลงที่ใหฟั้ง แลว้น า
เขียนสิ่งส  าคญัของชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในเมืองและชนบท พรอ้มกบั

8. นกัเรียนจดัทีม
เรียบรอ้ย  
9. นกัเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู ้และคน้หาขอ้มลู
เพิ่มเติมจากเว็ปไซตต่์างๆ 
10. นกัเรียนรว่มกนั
พิจารณา และตดัสินใจที่
จะเขียนสรุปขอ้มลูลงไป



  65 

เขียนจดุเด่น จุดดอ้ย ของทีมซึ่งในขัน้
นีค้รูจะใหน้กัเรียนสามารถคน้หา
ขอ้มลูเพิ่มเติมจากสื่ออินเตอรเ์น็ต
ต่างๆ พรอ้มกบัเขียนแหลง่ที่มาให้
ชดัเจน 
8. ในขัน้นีค้รูจะคอยใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม หรือขอ้มลูยอ้นกลบั 
(feedback) ของแต่ละกลุม่ทนัที 
และใหน้ ากระดาษชารต์มาในครัง้
ถดัไป 

ในกระดาษชารตใ์หดี้ที่สดุ
ของทีมตนเอง 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบทนักเรียน 
2. ขั้นประยุกตใ์ช้  
(Application ; Practice 
with Feedback) 
ครัง้ที่ 1 
(60  นาที) 

9. ครูใหน้กัเรียนนั่งตามทีมที่จดัไว้
ตามคาบที่แลว้ 
10. แจกใบความรูท้ี่ 1 เรื่อง The 
voice of country and city life ให้
แต่ละทีมอ่าน และท าแบบฝึกหดัลง
ใบงานที่ 1 จ านวน 10 ขอ้ 
11. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้ยุ
ปรกึษา แลกเปลี่ยนความรูภ้ายในทีม
เพื่อตอบค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
ครูจะเดินดทูกุทีมในระหว่างที่
นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย หรือถกเถียง
เพื่อหาค าตอบที่ดีที่สดุของทีม  
12. ครูเฉลยค าตอบแบบฝึกหดั และ
ใหน้กัเรียนในหอ้งร่วมกนัอภิปราย 
13. ครูใหน้กัเรียนน ากระดาษชารต์
ขึน้มา และใหแ้ต่ละทีมเขียนความรูท้ี่
ไดเ้พิ่มเติมจากการอ่านบทความ 

11. นกัเรียนแต่ละทีม
รว่มกนัอ่านจบัใจความ 
วิเคราะห ์และสรุปความ
เพื่อตอบค าถามใน
แบบฝึกหดั 
12. นกัเรียนใชท้กัษะ
ความคิด พิจารณา 
รว่มกนัตดัสินใจเพื่อเขียน
ค าตอบที่เป็นค าตอบของ
ทีมเพียงค าตอบเดียวที่ดี
ที่สดุ (ซึ่งในขัน้นีน้กัเรียน
อาจมีการถกเถียงกนัเพื่อ
หาค าตอบ ครูอาจให้
ขอ้เสนอแนะแต่ละทีมใน
ขัน้นี)้ 
13. ในระหว่าเฉลย
ค าตอบแบบฝึกหดั ก็ให้
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พรอ้มกบัเขียนสรุปความรู ้ที่ไดจ้าก
บทความดงักล่าว แลว้เขียน
ความรูส้กึต่อบทความนี ้
14. ครูน ากระดาษชารต์แต่ละทีมมา
แปะที่หนา้กระดานแลว้เปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นความแตกต่าง การสรุปความรู้
ของแต่ละกลุม่ที่แตกต่างกนัให้
นกัเรียนภายในหอ้งเรียนรบัรูแ้ละ
แลกเปลี่ยน พรอ้มกบัครูใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัทนัที (feedback) 
 
 

นกัเรียนร่วมอภิปราย
ค าตอบดว้ย เพราะอะไร 
ตรงไหน ที่เป็นที่มาของ
ค าตอบ 
14. เมื่อครูน ากระดาษ
ชารต์ของแต่ละทีมที่สรุป
ไปแปะ ใหน้กัเรียนจด
ความรูข้องแต่ละทีมลง
สมดุของตวัเองดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบทนักเรียน 
2. ขั้นประยุกตใ์ช้  
(Application ; Practice 
with Feedback) 
ครัง้ที่ 2 
(40  นาที) 
 
 
 

15. ครูใหน้กัเรียนนั่งตามทีมที่จดัไว ้
16. ครูใหน้กัเรียนอ่านนิทาน เรื่อง 
หนเูมืองและหนชูนบท 2 ครัง้   
17. ครูเปิดประเด็นค าถามเก่ียวกบั
นิทาน เหตกุารณ ์สถานที่ ตวัละคร
ต่างๆ 

15. นกัเรียนนั่งเป็นทีมที่
จดัไว ้และนั่งอ่านนิทาน 
หนเูมืองและหนชูนบท 2 
ครัง้   
16. นกัเรียนรว่มกนัระดม
ความคิดเพื่อตอบค าถาม
ครู 
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ขั้นที ่3 ขั้นการประเมินผล  
(Assessment) 
(30 นาที) 

18. แจกใบงาน ใหแ้ต่ละทีมร่วมกนั
วิเคราะห ์สรุปความเพื่อเขียนค าตอบ
ที่ถกูตอ้งที่สดุของทีม 
19. ครูใหน้กัเรียนกลบัมานั่งที่เดิม
ของตนเอง แลว้ท าแบบทดสอบ 8 ขอ้ 
เก่ียวกบัการต์นู เรื่อง หนเูมืองและ
หนชูนบท   
20. ครูเฉลยแบบทดสอบและรว่มกนั
อภิปรายค าตอบ 

17. ทีมรว่มกนัอภิปราย
หาค าตอบ ที่ถกูตอ้งที่สดุ
เพื่อตอบค าถาม
แบบฝึกหดั 
18. นกัเรียนนั่งท าแบ
ทดสอบ 
19. ตรวจค าตอบ และ
อภิปรายค าตอบรว่มกนั
ในชัน้เรียน 

ขั้นที ่3 ขั้นการประเมินผล  
(Assessment) 
(40 นาที) 
 
 
(20 นาที) 

21. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนสรุป
ความรู ้ขอ้คิดเก่ียวกบั City and 
Country lifestyle เป็นแผนผงัมโน
ทศัน ์(Mindmap)  
 
22. ครูสุม่นกัเรียนออกมาน าเสนอ
แผนผงัมโนทศัน ์และเพื่อนๆในชัน้
รว่มกนัใหข้อ้เสนอแนะและแสดง 
ความคิดเห็น 

20. นกัเรียนสรุปความรูท้ี่
ไดเ้รียนจากทกุครัง้ที่ผ่าน
มาเป็นแผนผงั 
มโนทศัน ์(Mindmap) 
ของตนเอง 
 
 
21. น าเสนอในชัน้เรียน
พรอ้มกบัฟังและจด
ค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะจากครูและ
เพื่อนในชัน้เรียน 
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5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1  ภาพการต์นู 
5.2  เพลง Country road 
5.3  นิทาน หนเูมืองและหนชูนบท 
5.4 ใบความรูท้ี่ 1 The voice of Country and City life 
5.5 ใบงานที่ 1 The voice of Country and City life  
5.6 ใบงานที่ 2 The Town mouse and country mouse 
5.7 แบบทดสอบ เรื่อง The Town mouse and country mouse 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 ใบงานที่ 1 The voice of Country and City life  
6.2 ใบงานที่ 2 The Town mouse and country mouse 
6.3 แบบทดสอบ เรื่อง The Town mouse and country mouse 
6.4 การสรุปความรูใ้นกระดาษชารต์ 
6.5 สงัเกตพฤติกรรมรายบคุคล สงัเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม   
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ภาพประกอบ 3 A different lifestyles 
 

 ที่ ม า  : (https://www.cartoonstock.com/directory/c/country_lifestyle.asp , 
2561) 

 
 

https://www.cartoonstock.com/directory/c/country_lifestyle.asp
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ภาพประกอบ 4 Country Roads   

 
ที่มา : (https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY ,2561) 

 
Almost heaven, West Virginia 
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River 
Life is old there, older than the trees 
Younger than the mountains, growing like a breeze 
Country roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain mama 
Take me home, country roads 
All my memories gather 'round her 
Miner's lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye 

https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY
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Country roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain mama 
Take me home, country roads 
I hear her voice, in the morning hour she calls me 
The radio reminds me of my home far away 
Driving down the road, I get a feeling 
That I should have been home…  
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The Town mouse and Country mouse 
Once upon a time there was little mouse who lived in the town. He found a photo of his 
friend from the countryside, so he decided to pay him a visit and surprise him. 
“This place smell so disgusting. It’s smelling of dirty farm animals. I shall find my friend’s 
house soon.” The city mouse said. 

 “Hi! My dear friend.” The city mouse said 
 “How are you?” The country mouse said. 
 “I am all good. I thought of surprising you” The city mouse said 
 “What a surprise! Welcome to the country my dear friend. I’m glad that you come 

all the way from the city to visit me” The country mouse said. 
The friend started talking for a while. “You had such a long journey. You must be tired 
now. Why don’t you go freshen up. Meanwhile, I shall prepare something for you.” The 
country mouse said. 

The country mouse heads towards the farm. Town mouse was freshening up.  
“Alright then, let me go and dig some fresh vegetables!  The country mouse said. 
Meanwhile, the town mouse finished all the water while freshening up. 
“There’s so little water! My city is so much better.” The city mouse said. 

The town mouse comes out. All irritated.  
“Come we will eat outside. I have everything ready for you.”  The country mouse said. 
The country mouse serves sweet potatoes, fresh beet roots and turnip. And fresh milk. 
“Why don’t you have a seat? The country said. 

The country mouse serves the town mouse. 
“Is that what you eat in the country? Bland food…….just so tasteless!  The city mouse 
said. 

The country mouse tried hard to impress his friends but he did not succeed. After 
the food, the country mouse decides to show the farm to the town mouse. 
“The air is so fresh. I can even smell the scent of those flowers. What’s this green stuff?” 
The city said. 
“Those are some fresh peas.” The country mouse said. 
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Then they across a wet compost. 
“This smell so dirty! My town is so clean. Honestly, my dear friend, I don’t like the way 
you live, eating this kind of food. Surrounded by insects and with all this dirt? 
Come to my town. You will forget all this.” The city mouse said. 
“I’m sorry for the food but there’s nothing wrong with my food. Everything is so fresh 
here” The country mouse said. 
“I would like you to come with me to the city for a new days to show you my way of life. I 
will make you eat cheese, pasta, nuts, and what not.” The city mouse said. 
“That sounds awesome” The country mouse said. 
“I am sure you will be delighted. Ha Ha Ha” The city mouse said. 

The town mouse started packing his bag and leaving. 
“It is time for me to leave. Thank you. I had a great time! See you in town soon. The city 
mouse said. 

The mice hug each other and waved goodbye. A few days later. The country 
mouse began to pack his bag to visit the city mouse. 
“What tall buildings? Shiny car…and…….. What delicious meal will I have! I’m just in 
love with the city. What a loud noise!” The country mouse said. 

He finally reaches the City’s Mouse House. 
“Welcome, welcome dear friend. Welcome to my house.” The city mouse said. 

The town mouse took the country mouse inside the house. They spoke for a while. 
When the table was laid by the servants in the house. The town mouse smell it and said. 

“Come on my friend. The food is ready. Let’s go” The city mouse。 
The country mouse was very excited to eat that food. 

“Help yourself friend. There are cheese, milk, pasta, toast, peanut better, cake and 
fruits.”  
The country said. 
“Thanks, I am really impressed with your lifestyle. I think, I will stay here with you.” The 
country said. 
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As soon as he began eating, the servant came back. She got a stick to shoo 
them away. 
“You filthy little creatures.” “Go away” The servant said. 

The town mouse was very embarrassed. 
“Don’t worry friend. We will eat as soon as he is gone!” The city mouse said. 

They decided to go out for a walk until the table was clear. 
“Come, I’ll show you a place where you get all types of food.” The city mouse said. 
“What, what is that?” The country mouse said. 
“The famous department store.” The city mouse said. 

They saw a cat on the way who was running at full speed towards them. 
“Hurry up….hide… ” The mice said. 
“What was that? My heart is pounding so fast!” The country mouse said. 
“A big fat cat and she will go in a minute, just stay quiet.” The city mouse said. 

At the cat went, they entered the department store. The country mouse saw 
something strange looking. 
“What is that”     The country said. 
“ Becareful!  It’s a mouse trap.”    The city mouse said. 
“What is a mouse trap?” 
“Well, I don’t know how to explain it to you but the minute you try to grab the cheese 
inside you get stuck and you can never come out.” The city mouse said. 
“I think I am having a heart attack. This is too much for me.” The country mouse said. 
“Well, Don’t exaggerate now. Just be cautious.” 
Well, I have had enough of all of this running and jumping, and feeling frightened and 
scared. This is not what I came here for. “But……..I have decided to go back to my 
home. It’s so peaceful there.” The country mouse said. 
“I’m so sorry for all this.” The city mouse said. 
“I prefer to go and eat fresh food in my garden than fancy food in fear all the time. It’s 
better to live simple than to run all over all the luxuries of life.” The country mouse said. 
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So the little country mouse went back home, and stayed there for the rest of his 
life. 
 
   
 
 

                  
 
 

ภาพประกอบ 5 The Town mouse and Country mouse  
 
ที่มา : (https://www.youtube.com/watch?v=z2ajdjmdf1Q,2561) 

https://www.youtube.com/watch?v=z2ajdjmdf1Q
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ภาพประกอบ 6 The voice of Country and City life 

 
ที่มา : (https://sixtyandme.com/city-woman-or-a-country-girl/ , 2561) 

The voice of Country and City Life 

City and country life are often compared. In my opinion,  city life is much 
better than country life. In fact, it has many advantages for example, there are many 
job opportunities,  you can meet many different kinds of people, there are lots of 
cultural events. Then, city offers many facilities: market,shops, beauty shop, medical 
profession, sport facilities and also many attractions such as cinemas, theater, 
museums, fun park and galleries.  

However, It has also many disadvantages; pollution, traffic problems, crowds, 
stressful lifestyle and high crime rates. By contrast, country is quiet, peaceful, they 
offer beautiful landscape and open spaces and they are less polluted than cities. 
Anyway, country life can be boring, monotonous, there are not many job opportunities 
and people have to travel long distances to have access to health, education and 
sport facilities. Other argue that life in the countryside is a lot healthier trough. Living 
in the country you’re surrounded by open spaces, and clean air. Also those who live 
in the country grow more of their own food, providing them with a healthier diet.  
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Exercise 1 
 

Part 1 : Read the passage and fill in the correct answer. 
1. What is the writer’s opinion about country life? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. According to the passage, which is better between the city life or country life? Why? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. What does the word “monotonous” can be replaced by? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. What is the bad things of City life? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. What is the purpose of this passage? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Part 2 : Complete the following, which is based on the passage above. 
The city and country life are very different. The city life offers many facilities; 
transportation, shops, medical profession, and entertainment. However, it has also many 
__________________; pollution, traffic problems, and high crime rates. On the other 
hand, country life is a slow life.  
It isn’t various job opportunities and education facilities but the people who live in the 
country can make ________________. Sometime, they are ___________because they are 
surrounded by the open spaces and peace. In the conclusion, the people who live in 
countryside is  
_______________than city because they have a fresh air and clean water. 
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Exercise 2 
Read the article again. Are the statements true (T) or false (F)? 
_____ 1. The city mouse doesn’t like the way of country life.  
_____ 2. The countryside has a fresh air and fresh food. 
_____ 3. The country mouse visit in a city 
_____ 4. The city has a lot of dangerous for mice. 
_____ 5. The city life is luxury. 
_____ 6. The city mouse take a country mouse to the cinema. 
_____ 7. The country mouse don’t like the way of city life. 
_____ 8. The city mouse can make his own food. 
_____ 9. The servant love to feed the mice. 
_____ 10. The country mouse is so happy to live with his friend. 
 
Part 2 : Write the number (1-5) in front of the sentence in correct order. 
______ The city mouse started packing his bag and leaving. 
______ The country mouse take his friend to walk around the farm and taste some fresh 
food. 
______ The city and the country run away from the servant. 
______ The country mouse goes back home and stays happily. 
______ The city mouse take a country mouse to the famous department store and run 
from a big cat and a trap. 
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Test 1: The Town mouse and country mouse 
Choose the best answer 
1. The country mouse was unhappy with city life because_____________. 

a. he’s afraid of dangerous from people and city lifestyle b. he did not have 
friend in the city 

c. he’s afraid of travel in city alone  d. he had to avoid the big dog 
2. What things is the most dangerous for the mice? 

a. a trap b. a department store  c. a farm  d. a city 
3. According to the tale, all of the followings are true EXCEPT “__________”. 

a. The city mouse is happy to live in city 
b. The country mouse prefer to live in country than city 
c. The city mouse always avoids the servant and a cat 
d. The city mouse would like to go back the countryside with his friend 

4. The sentence “Is that what you eat in the country? Bland food……just so tasteless!  

means _______________.  
a. The food is yummy.  b. The food is so delicious 
c. The food is savorless  d. The food is so salty 

5. The word delighted can be replaced by ________________. 
a. upset  b. glad   c. worry  d. hopeless 

6. It can be inferred from the tale that___________________. 
a. The country mouse would like to stay in the countryside more than in a city 
b. The country mouse love to travel around a city 
c. The country mouse is afraid of strange people 
d. The country mouse can make his own food 

7. The tone of this tale is____________. 
a. argumentative b. creative c. instructive d. persuasive 

8. The tale is mainly about_____________ 
a. The dangerous of city  b. The country and city lifestyle  
c. The slow life   d. The mouse and the cat 
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Reading Comprehension Test 
Subject: English               Time: 60 minutes  
Level: Mattayom Suksa 4          Item:30 
……………………………………………………………………………………………………… 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ขอ้  
Directions: Read the story given below and choose the BEST alternative.  
This story shows that there are some terrible mean people around the world today.  

My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, 
but in the end off he went a bit of pocket money.  

On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – 
a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks. 
 On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby 
with his luggage, so he tied the toys to his case.  

When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine 
the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their 
presents?  

Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys 
WRITE TO: Mirror Woman, 

Holborn Circus, London ECIP IDQ 
1. This letter _____________. 

a. describes a trip to Holland                           b. reflects people’s unkindness 
c. informs about a boy’s adventure                  d. tells us how a enjoy his holiday           

2. The word “presents” (line 6) refers to _____________. 
a. a dog and a clown                   b.  a dog and paper        
c. toys in the hotel               d. a clown and tricks  

3. The boy was unhappy with the trip because _____________. 
a. he spent too much money on the presents 
b. he did not have much time enjoy himself 
c. he had to travel alone and carry a lot of luggage 



  81 

d. the gifts for his brother and sister were stolen 
4. The title of this letter is likely to be _____________. 

a. Gifts for Loved Ones                            b.  Travelling Alone           
c. Holiday in Holland                               d.  Robbed of Kindness             

Passage 1 
Most people like ice cream. The Chinese made a dessert which was similar to ice cream 
about 2,000 years ago. They mixed small pieces of ice with milk, honey and fruit. Marco 
Polo, the Italian explorer, took the idea back to Italy about 700 years ago. For a long time 
only rich Europeans ate ice cream, but after 1670. Anybody could eat it in cafes. 
5. The word “they” line 2 refers to _____________. 
a. The Chinese                   b. a dessert                   c. ice cream                  d. people 
6. The word “it” line 4 refers to ____________. 
a. anybody                        b. idea                          c. ice cream                 d. Italy 
 
Passage 2 
The country of Paraguay held its fourth annual beauty contest for plus-size women to 
send a message that ‘beauty does not have a size’. The women competed for the title of 
‘Miss Gordita’ which in English means ‘Miss Chubby’, and the contestants strutted in 
evening gowns or swimsuits just like in any other pageant. 
This year, 20-year-old Gabriela Venialgo won the title and tiara. She said that she would 
wear the tiara proudly in her name and in her country’s name. 
7.  The Miss Gordita beauty pageant in Paraguay is being held annually to send a 
message that “beauty does not have size.” What do you think does this message 
means? 

a.  that fat women can join beauty contest     
b.  that everyone is beautiful 
c.  that fat people are sometimes beautiful    
d.  that one can beautiful regardless of size      
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Passage 3 
Speaking at the International Astronautical Congress, Elon Musk said that the first goal 
of his SpaceX missions is to find water on other planets. He also spoke about colonising 
Mars. 
In 2022, two 106-metre-tall SpaceX rockets with construction materials will go to Mars, 
followed by two more cargo rockets in 2024. In that same year, two flights of 100 
passengers each will go to Mars to build a city using the cargo which will have been 
delivered. 
Elon Musk hopes that the Mars city will be a ‘really nice place to be’. 
8.  It  can be inferred from the first paragraph of the passage that 

a.  Elon Musk was looking for sponsors for his project. 
b.  Elon Musk is recruiting people to go to Mars. 
c.  Elon Musk discussed his idea of colonising Mars at the International 

Astronautical Congress 
d.  the International Astronautical Congress was attended by astronauts only. 
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Read and choose the Best answer to each question that follows. 
Extract 1 (9-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 Job advertisement 

 
ที่ มา : (https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/jobs-and-

work/job-advertisement/102467 , 2561) 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/jobs-and-work/job-advertisement/102467
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/jobs-and-work/job-advertisement/102467
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9. ………………….. have to work 32 hours per week. 
a. Teacher   b. Office manager  c. Shop assistant d. Graphic 
designer 
10. …………………need to work at Dubai. 
a. Office manager b. Shop assistant  c. Graphic designer d. Subway 
11. …………………can get about £268.8 a week. 
a. Subway  b. Shop assistant  c. Office manager d. Teacher 
12. …………………need 1 year teaching experience in English Medium school. 
a. Graphic designer b. Shop assistant  c. Office manager d. Teacher 
13. If you are interested in Subway, what do you have to send? 
a. money and application  b. resume and recent photo 
c. your motorbike photo  d. resume 
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Extract 2  (14-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. If you want to watch the America’s Got Talent, you will choose 
channel………………… 

a. FOX  b. TNT   c. NBC   d. ABC 
15. What is the most total interaction program? 

a. WWE Monday Night RAW b. 26th Annual Screen Actors Guide Awards 
c. America’s Got Talent d. The Rachel Maddow Show 

16. What network is talk about democrat? 
a. ABC     b. CNN  
c. FOX     d. TNT 

Top 10 TV program on week of January 13, 2020 

Rank Program Date Network Total 
interactions 

Facebook 
interactions 

1 26th Annual Screen 
Actors Guide 
Awards 

01/19/2020 TNT 8277 300 

2 CNN Democratic 
Debate 

01/14/2020 CNN 4784 190 

3 WWE Monday 
Night RAW 

01/13/2020 USA 
Network 

1926 18 

4 WWE Friday Night 
SmackDown 

01/17/2020 FOX 1749 56 

5 America’s Got 
Talent 

01/13/2020 NBC 1417 682 

6 WWE NXT 01/15/2020 USA 
Network 

1375 133 

7 The Rachel Maddow 
Show 

01/15/2020 MSNBC 1247 122 

8 The Bachelor 01/13/2020 ABC 1107 6 
9 All Elite 

Wresting;Dynamite 
01/15/2020 TNT 461 42 

10 Arrow 01/14/2020 The CW 428 8 
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17. What is the lowest Facebook interaction program? 
a. The Bachelor   b. Arrow 
c. WWE Monday Night RAW  d. All Elite Wresting;Dynamite 

Extract 3 : Read and choose the BEST alternative (18-19) 
A Visit to Asia 

Liz was excited. She was going to Asia with her mom. Neither of them had ever 
traveled out of the United States before. They were going to fly to Hong Kong. After staying 
in Hong Kong for three nights, they would travel on their cruise ship to Shanghai and 
Beijing. 

"Beijing is inland, so we have to take about a two‐hour bus ride to get there from  
5  the port.  I forget the name of the port. Anyway, we're going to see the Great 
Wall, the Tiananmen Square, and the Forbidden City. It's going to be so cool!" she told 
her neighbor Jane. 

From China, the cruise ship would go to Pusan in South Korea, and finally to 
Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight back to Los Angeles. 
10 "The trip is going to last three weeks. It's only going to cost us $2,800 each, If we 
can control our urge to shop," she laughed. 

"I hope your trip is more fun than mine was," said Jane. "I took a cruise to the 
Bahamas, but almost all the passengers got sick. I caught some kind of virus that made 
me throw up for almost three days. They gave us a discount that we could use on a future 
trip. Ha! 
15 No more cruising for me." 

"We've heard about those disasters," said Liz. "Mom and I are going to be 
washing our hands every 30 minutes, and we're bringing surgical masks with us." 
18. Which of the following is correct timeline of Liz’s trip? 
a. U.S.A →Hong Kong →China →Tokyo →L.A. → U.S.A 
b. U.S.A →Hong Kong →South Korea → Tokyo →L.A. 
c. U.S.A. →Hong Kong →Beijing & Shanghai → Tokyo →South Korea →L.A. 
d. U.S.A. →Hong Kong →Tokyo →L.A. →South Korea → U.S.A 
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19. What is the Liz’s feeling about this trip? 
a. Lucky!   b. Happy! 
c. Exciting!   d. Fun! & unfortunate! 

Extract 4 : Read and choose the BEST alternative (20-22) 

  
 ภาพประกอบ 8 Perfect Sunset 

 
ที่มา : (https://seeker.io/sunset-barcelona/, 2562) 

 
20. The word stunning (line 6) can be replaced by________. 

a. colorful  b. bright 
c.   amazing  d. highest 

My girlfriend Betty and I were in Barcelona for a weekend. We had no plans and spoke no 
Spanish. We looked through a (Spanish) a guidebook in our youth hostel. We eventually 
decided to go to the top of Tibidabo, a mountain overlooking Barcelona. If we were lucky, 
we could watch the sunset over the city. We set off by bus from the main square. The bus 
took us higher above the city. 
     5     I couldn’t wait to gaze at the stunning views  
     over Barcelona. At every stop, passengers got  
     off until we were the only two left. The then 
     bus driver stopped the bus and got off too. 
      ‘Tibidabo?’ we asked him. He pointed to a       
                    10   mountain on the other side of the valley.  
                We were on the wrong mountain!  
                  We sat on a bench overlooking the sparkling     
            lights of the city far below. We had no idea   
             where we were, but we didn’t care because  
15  we got our perfect view of a blood-red sunset over Barcelona. 

https://seeker.io/sunset-barcelona/
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21. It can be inferred from this story that the writer feels _________. 
a. happy to see the perfect view of sunset over Barcelona    
b. sad to go on the wrong mountain 
c. confuse about this trip because they have no plan to go there  
d. enjoy with the journey on the bus 

22. The purpose of this extract is to __________________. 
a. inform the detail of the Barcelona trip 
b. give advice on watching the sunset over Barcelona. 
c. describe the journey and feeling about watching sunset over Barcelona 
d. pursued people to go to Barcelona 
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1 2 

3 4 

Extract 5 : Read and choose the BEST alternative (23-26) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ภาพประกอบ 9 The lovely pets 

 
ที่มา : (มนตรี เจียมจรุงยงศ ์, 2561)  

 
 
 

Hi! Bob Hi! Jane 

Hurry up!  
Come on Brown!! 

Run! 
Keep it! 

Hi! Good job! 

Hi! Well done! Yes, but I want some 
delicious dog food. 

 

Are you happy? 

Tim 

Brown 
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23. At the park, the girl takes a dog for a walk and ___________. 
a. swims  b. plays fetch  c. runs  d. plays ball  

24. How about the relationship between Jane and Brown? 
a. good  b. bored  c. complicated       d. bad  

25. It can be inferred that Tim _______________. 
a. wants to get some delicious dog food b. wants to play fetch with Jane 
c. wants to walk in the park every morning d. wants to play fetch with Brown 

everyday  
26. According to the girl, she will   __________ after brushes Brown’s hair.  

a. give Brown a bath   b. feed Brown some delicious dog food 
b. dry the Brown’s hair  d. play fetch 

 

Extract 6: Read and choose the BEST alternative (27-55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Buffalo Racing Festival, Chonburi 
Organised buffalo racing in Chonburi has been taking place for more than 

100 years, but the informal races have a history going back even further than that. The 
buffalo races are steeped in local tradition and have traditionally taken place at the 
end of the Rains Retreat also known as the end of Buddhist Lent or Awk Phansa. In 
days gone by, farmers from all over Chonburi province would gather at the local temple 
to offer alms to monks and to sell their produce to villagers and the people from the 
town. Bringing their farm buffaloes with them, the informal races were thought to have 
begun simply as a way for the farmers to fill in some time on slow days and enjoy some 
friendly ‘sanuk’. From those humble beginnings, the races are now incorporated into 
an annual two-week festival worth millions of Baht for the Chonburi economy. 

https://www.thaizer.com/festivals/end-of-buddhist-lent-awk-phansa/
https://www.thaizer.com/culture-shock/sanuk/
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27. It can be inferred from the extract that ________. 
a. Buffalo Racing Festival needs to promote in the present 
b. Buffalo Racing Festival want to other people support and come to join 
c. Buffalo Racing Festival is facing the biggest problem about a fewer of buffalo 
d. Buffalo Racing Festival support to start an economy growing in Chonburi. 

28. The writer implies that _______________. 
a. a buffalo racing festival can make an enormous worth 
b. a farmer must take their buffalos come to the race  
c. Thai should conserve the buffalo 
d. a buffalo can be endangered animal 

Extract 7: Read and choose the BEST alternative (29-30) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
      

ภาพประกอบ 10 Jane’s trip 
 

ที่มา : (มนตรี เจียมจรุงยงศ ์, 2561) 
 
 
 
 
 

How much do you 
want to exchange? 

I would like to 
make a visa. 

Jane looks for 
cheap airline 
tickets.  
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29. When the lady says, “I would like to make a visa.” the officer must say__________ 
a. Did you check your ticket? 
b. Do you have all the documents ready with you? 
c. Can I have your address? 
d. Please take a seat. 

30. According to this cartoon, all of the following are true EXCEPT “_________”. 
a. Jane wants to travel Japan  
b. Jane goes to the bank and changes money 
c. Jane looks for the airline tickets to France online 
d. Jane take her passport and applies for a visa 
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แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาอักฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน 
ค าชีแ้จง 

1.แบบสอบถามฉบบันีส้รา้งขึน้เพื่อวัดความคิดมีต่อการการอ่านภาษาอังกฤษดว้ยการ
จดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน  

2.ใหน้ักเรียนเลือกตอบโดยท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงความรูส้ึก และความ
คิดเห็นของนกัเรียนมากที่สดุเพียงช่องเทียว และตอบแบบสอบถามใหค้รบทกุขอ้ 
5 = เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4 = เห็นดว้ย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นดว้ย 1 = ไม่เห็นดว้ยอย่าง
ยิ่ง 

ข้อ ความคิดเหน็ 
 

ระดับความคิดห็น 

เหน็
ด้วย
อย่า
งย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่
ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่า
งย่ิง 

1 ขา้พเจา้ไดค้วามรู ้ประสบการณใ์นการอ่านจากการ
ท ากิจกรรมกบัเพื่อนๆ 

     

2 ขา้พเจา้ชอบอ่านบทความที่มีภาพ หรือการต์นู
ประกอบ 

     

3 ขา้พเจา้คิดว่าการอ่านภาษาองักฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ  
ไม่มีประโยชน ์

     

4 ขา้พเจา้รูส้กึดีใจมากเมื่ออ่านภาษาองักฤษไดเ้ขา้ใจ      

5 ขา้พเจา้คิดว่าการอ่านเป็นประโยชน ์และส าคญัต่อ
การเรียนและการท างานในอนาคต 

     

6 ขา้พเจา้คิดว่าการอ่านภาษาองักฤษเป็นเรื่องที่ยาก      

7 ขา้พเจา้มีความสขุกบัการอ่านภาษาองักฤษ      

8 ขา้พเจา้รูส้กึว่าการอ่านภาษาองักฤษสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

     

9 ขา้พเจา้สามารถอ่านจบัใจความและรูค้วามหมาย
ค าศพัท ์
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ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ขา้พเจา้คิดว่าการเรียนค าศพัทภ์าษาองักฤษมี
ประโยชนต่์อการอ่านภาษาองักฤษ 

     

11 การเรียนการสอนช่วยใหข้า้พเจา้เกิดความมั่นใจใน
การอ่าน 

     

12 ขา้พเจา้รูส้กึหงดุหงินเมื่อ่านภาษังกฤษ      

13 ขา้พเจา้เขา้ใจเนือ้หาในบทความภาษาองักฤษไดง้่าย
ขึน้เมื่อไดร้บัฟังขอ้มลูยอ้นกลบั(feedback)จากครู
ทนัที 

     

14 ขา้พเจา้รูส้กึสนกุสนานเมื่อไดอ่้านภาษาองักฤษ      

15 ขา้พเจา้รูส้กึสนกุเมื่อไดอ่้านภาษาองักฤษแบบเป็นทีม      
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ภาพประกอบ 11 ภาพประกอบการจดัการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน 
 

ที่มา : (บศุรา โขมพตัร, 2563) 
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ภาคผนวก ค 
- รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการใหค้ าแนะน า ตรวจอบ และแกไ้ขเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
1. นางณภคั  สขุพินิจ 
โรงเรียนวดัเขียนเขต จงัหวดัปทมุธานี 
2. นางกตัติกา  สกลุสวน 
ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2   
3. นางอมรรตัน ์ งามบญุสรา้ง  
ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1  
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางบศุรา  โขมพตัร 
วัน เดือน ปี เกิด 10 กรกฎาคม 2529 
สถานทีเ่กิด อ าเภออินทรบ์ุรี จงัหวดัสิงหบ์รุี 
วุฒกิารศึกษา 2547 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6จากโรงเรียนสิงหบ์รุี  

2551 ปรญิญาตรี (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาองักฤษจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตร ี  
2553 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู สาขาประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 50/1009 หมู่ 1 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130   
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