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การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ใชAแบบแผนการวิจัยแบบกลุBมเดียว มีการ
ทดลองกBอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษ กBอนและหลังการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค CoOp Co-Op 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตBอการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ของ
นักศึกษาป=ที่ 2 เครื่องมือที่ใชAในการศึกษา คือ แผนการสอน แบบวัดความสามารถในการการฟ:ง จํานวน 1
ฉบั บ เปQ น การฟ: ง คํ า ศั พ ท สํ า นวน และบทสนทนาตB า งๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น เชB น การบอกทิ ศ ทาง และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตBอการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op เปQน
แบบสอบถามมาตราสBวน 5 ระดับ จํานวน 10 ขAอ วิเคราะหขAอมูลโดยหาคBารAอยละ คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-dependent) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
ผลการศึกษา พบวBา
1. ความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษกBอนและหลังการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค CoOp Co-Op พบวBา มีคะแนนเฉลี่ยเทBากับ 65.29 สูงกวBากBอนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเทBากับ 51.32 ความสามารถ
ในการฟ:งภาษาอังกฤษกBอนและหลังการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op แตกตBางกัน
อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในฟ:งภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือ
ดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op มีคะแนนคิดเปQนรAอยละ 93.27 ซึ่งสูงกวBาเกณฑที่ตั้งไวA
2. ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชAรูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op CoOp ของนักศึกษาป=ที่ 2 ป=การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด โดยดAาน
คุณลักษณะของอาจารยผูAสอน อยูBในระดับมากที่สุด เปQนอันดับที่หนึ่ง รองลงมาดAานวัตถุประสงคของการเรียน
การสอน ดAานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดAานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน ตามลําดับ
คําสําคัญ : การพัฒนาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ, การเรียนรู,แบบร-วมมือ, เทคนิค Co-Op Co-Op
Abstract
A study on the development of English listening ability of second year students,
Suan Dusit University, Cooperative Learning Model with Co-Op Co-Op Technique. The
research used a single group, pre-test and post-test design (One Group Pre-test Post-test
Design) objectives. 1) To compare the ability to listen English, Cooperative Learning Model
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with Co-Op Co-Op Technique as manifested in the pre-test and post-test. 2) To evaluate
satisfaction in teaching Cooperative Learning Model with Co-Op Co-Op Technique of second
year students, academic year 2019, Suan Dusit University. The instruments used in the study
were lesson plan, a measure of the ability to listen the vocabulary, expressions and
conversations in daily life such as giving directions and the satisfaction of the students
towards learning English for Reflective Thinking, Cooperative Learning Model with Co-Op CoOp Technique is, a rating scale questionnaire of 10 questions analyzed by percentage, mean,
standard deviation, and t-dependent at .05 level.
The study indicated that
1. Ability to listen English, Cooperative Learning Model with Co-Op Co-Op Technique
as manifested by the pre-test and post-test found that the ability to listen increased
significantly at .05. The post-test average scores equal 65.29, higher than the pre-test average
of 51.32. The ability to listen English manifested by the post-test scores of learning by
Cooperative Learning Model with Co-Op Co-Op Technique is 93.27 percent, which is higher
than set the criterion of 75 percent.
2. Satisfaction with teaching Cooperative Learning Model with Co-Op Co-Op
Technique of second year students, academic year 2019, Suan Dusit University concerning
the features of the instructor, the purpose of the course, the activities of teaching and the
assessment in teaching is at the highest level.
Keywords : the development of English listening ability, cooperative learning, Co-Op
Co-Op Technique
บทนํา
การสื่อสารภาษาอังกฤษมี การเปลี่ย นแปลงอยBา งรวดเร็ว ทางดA านสั งคม และเทคโนโลยี ทําใหA การ
ติดตBอสื่ อสารระหวBา งประเทศสะดวก และงBายยิ่งขึ้น หรือที่ เรียกวB า ยุคการสื่อสารแบบไรAพรหมแดน การ
สื่ อ สารภาษาอั งกฤษมี บ ทบาทสํ า คั ญในยุ ค ป: จ จุ บั น เนื่ อ งจากภาษาอั งกฤษถื อเปQ น ภาษาสากลที่ ใชA ใ นการ
ติดตBอสื่อสารกับชาวตBางชาติ ทําใหAผูAที่มีทักษะความสามารถในการใชAการสื่อสารภาษาอังกฤษยBอมมีโอกาสใน
การไดAรับการเลือกเขAาทํางานสูงกวBา สอดคลAองกับ Kathleen (1988) ไดAกลBาวถึง การสื่อสารโดยมีจุดมุBงหมาย
ในการฟ:ง เพื่อใชAเปQนแนวทางในการรับรูAขAอมูล จากการที่ไดAฟ:งขBาวสารจากแหลBงขAอมูลตBางๆ นั้น ผูAเรียน
สามารถนําสาระที่ไดAฟ:งไปใชAในการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจจึงเปQนสิ่งจําเปQนตAองใชAทักษะการฟ:งในการ
ติดตBอสื่อสารแลกเปลี่ยนขAอมูล ซึ่งสอดคลAองกับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิด ที่ไดAเนAนทักษะการฟ:ง
และการพูด เปQนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สําคัญตBอนักศึกษาเปQนอยBางมาก ในการใชAภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทั้งการฟ:งและการพูดเบื้องตAนที่สําคัญในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยBางยิ่งตBอการทํางานในอนาคต
เนื่ อ งจากกระบวนการเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษที่ ผB า นมา ในประเทศไทยไมB ไ ดA มุBง เนA น การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษในหAองเรียนกันมากนัก ทําใหAนักศึกษาไทยสBวนมากขาดความกลAา และความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิด จะเนAนทักษะในการ
ฟ:ง และการพูด โดยเฉพาะอยBางยิ่งป:จจุบันนี้ แนวคิด และรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ซึ่ง
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยการใชA ภ าษาอั ง กฤษ เนA น ทั ก ษะการฟ: ง เพื่ อ การสื่ อ สารในหA อ งเรี ย น จึ ง มี
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ความสํา คัญ มาก ถือเปQ นอี กแนวทางหนึ่ งที่ จะสามารถชBว ยพั ฒนาศั กยภาพในการใชAภ าษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารในหAองเรียนใหAกับนักศึกษาชั้นป=ที่ 2 ไดAใชAภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะการฟ:ง และการพูด เพื่อ
ยกระดับทักษะการสื่อสาร เทคโนโลยีและวิธีการจัดการเรียนรูA ใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่ Johnson &
Johnson (1987) พบวBา การสBงเสริมการเรียนรูAแบบรBวมมือ สามารถชBวยใหAผูAเรียนเกิดการเรียนรูAไดAดีขึ้น และ
ไดAเรียนรูAทักษะทางสังคม และการทํางานรBวมกับผูAอื่น ดังนั้น อีกหนึ่งรูปแบบที่นิยมใชAกันมาก คือ รูปแบบการ
เรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op เปQนการสอนที่จัดใหAผูAเรียนไดAรBวมมือกันในกลุBม และไดAรBวมมือ
ระหวBางกลุBม เพื่อใหAบรรลุเปxาหมายการเรียนรูAของหAองเรียนรBวมกัน จัดใหAมีการแบBงบทเรียนเปQนหัวเรื่องหลัก
มอบใหAแตBละกลุBมรับผิดชอบในการศึกษา นําเสนอหนAาชั้นเรียน ไดAฝzกความรับผิดชอบ ฝzกเปQนผูAนํา ผูAตามกลุBม
ฝzกการทํางานใหAประสบผลสําเร็จ และฝzกทักษะทางสังคม
จากการทบทวนรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาในอดี ต คื อ สรุ ป ผลการจั ด การเรี ย นการสอนในป=
การศึกษา 2/2561 ของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิดในชั้นเรียน พบวBา นักศึกษายังขาดทักษะการ
ฟ:งที่ดี ในการฟ:งภาษาอังกฤษระดับคํา ระดับประโยค ระดับขAอความ สนทนา และบทพูดสั้นๆบท ในการทํา
ขAอสอบ อันเนื่องมาจากนักศึกษาไมBสามารถฟ:งขAอความยาวขึ้นไดA และไมBคุAนเคยกับสําเนียงเจAาของภาษา จึงทํา
ใหAมีป:ญหาทางดAานการฟ:งภาษาอังกฤษ
ดAวยเหตุผลดังกลBาวขAางตAนในการวิจัยครั้งนี้ ผูAวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนโดยใชAการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสะทAอนคิ ด เพื่อใหA นักศึกษาไดA ฝzกพั ฒนาความสามารถในการฟ: งภาษาอังกฤษ จะเปQน ประโยชนทํ าใหA
นักศึกษามีความมั่นใจ ฝzกความรับผิดชอบตBอบทบาทหนAาที่ของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถ
นําขAอมูลที่ไดAจากการวิจัยไปใชAประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหAเกิดการเรียนรูA
รBวมกันที่นําไปสูBการเรียนรูAที่มีประสิทธิภาพ ทําใหAสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเปQนศักยภาพ สามารถ
พัฒนาประเทศชาติตBอไปในสังคมใหAมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคWของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษกBอนและหลังการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือ
ดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2
2 .เพื่อศึกษาความพึงพอใจตBอการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ของ
นักศึกษาชั้นป=ที่ 2
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
การศึ กษาครั้ งนี้ เนA น การพั ฒ นาความสามารถในการฟ: งภาษาอั ง กฤษของนั กศึ ก ษาชั้ น ป= ที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ใชAแบบแผนการวิจัยแบบ
กลุBมเดียว มีการทดลองกBอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) กลุBมเปxาหมายที่
ใชAในการวิจัยครั้งนี้ ไดAแกB นักศึกษาชั้นป=ที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 39 คน การเลือกกลุBมเปxาหมายใชA
วิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยใชAนักศึกษาทั้งหAองเรียนเปQนหนBวยในการทดลอง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตAน คือ การสอนโดยใชAวิธีการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op
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ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจตBอการจัดการเรียนรูAแบบ
รBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2562
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปQนการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2
ดุ สิ ต มหาวิ ทยาลั ย สวน รู ป แบบการเรี ย นรูA แ บบรB ว มมื อ ดA ว ยเทคนิ ค Co-Op Co-Op ไดA ศึ กษาแนวคิ ด
Finocchiaro (1980) กลBาววBา การฟ:ง การเขAาใจในสิ่งที่ไดAยิน คือ การถอดความภาษาและตีความ ผูAฟ:งจะตAอง
มีความตั้งใจและมีความจําเกี่ยวกับสิ่งที่ไดAฟ:งไดA จึงจะเกิดความเขAาใจในการฟ:ง ซึ่งสอดคลAองกับ Underwood
(1993) กลBาววBา การฟ:ง เปQนกิจกรรมที่ผูAฟ:งตAองใหAความสนใจ และความพยายาม เพื่อที่เขAาใจและทราบ
ความหมายของสิ่งที่ฟ:ง รวมทั้งความพยายามที่เขAาใจความหมายตามวัตถุประสงคของพูดดAวย เชBนเดียวกันกับ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบรBวมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเปQนวิธีการเรียนที่มีแนวคิด เนAน
ผูAเรียนเปQนสําคัญ มีกระบวนการเรียนรูAเปQนกลุBมยBอย โดยสมาชิกกลุBมจะมีความแตกตBางกัน ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีนี้ จะชBวยเนAนใหAผูAเรียนชBวยกันเรียนรูA โดยมีกิจกรรมที่ทําใหAผูAเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มี
การปรึกษาหารือกันอยBางใกลAชิด มีปฏิสัมพันธกัน มีการทํางานรBวมกันเปQนกลุBม มีการวิเคราะหกระบวนการ
กลุBม และมีการแบBงหนAาที่รับผิดชอบงานรBวมกัน สามารถชBวยใหAนักศึกษาเกิดความกลAาคิด กลAาตัดสินใจ และ
แสดงออกมากขึ้น ดังที่ Johnson & Johnson (1987) พบวBา การสBงเสริมการเรียนรูAแบบรBวมมือ สามารถชBวย
ใหAผูAเรียนเกิดการเรียนรูAไดAดีขึ้น และไดAเรียนรูAทักษะทางสังคม และการทํางานรBวมกับผูAอื่น ซึ่งสอดคลAองกับ
(อารีรักษ มีแจAง, 2549; บัญญัติ ชํานาญกิจ, ม.ป.ป.) ไดAกลBาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรBวมมือวBา
ตAองมีโครงสรAางที่ชัดเจนประกอบดAวยแนวคิดสําคัญ 6 ประการ สรุปไดAดังนี้ 1. เปQนกลุBม (Team) 2. ความ
ตั้งใจ (Willing) 3. มีการจัดการ (Management) 4. มีทักษะ (Skill) 5. มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic
principles) ดังนี้ 5.1 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) 5.2 ความ
รับผิ ดชอบรายบุคคล (Individual accountability) 5.3 ความเทB าเทียมกัน ในการมีสB วนรBว ม (Equal
participation) 5.4 การมีปฎิสัมพันธไปพรAอมๆ กัน (Simultaneous interaction) 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบ
กิจกรรม (Structures) เชBนเดียวกันกับความเห็นของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) การดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบรBวมมือนั้นมีรูปแบบโครงสรAางทั้งหมด 10 รูปแบบ ดังนั้น รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือ
ดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ จะมีหลักเกณฑ ขั้นตอน รวมถึงความ
เหมาะสม สอดคลAองกับวัตุประสงคการเรียนรูAที่แตกตBางกันออกไป นอกจากนั้นองคประกอบและขั้นตอน
เหลBานี้ยังสามารถสอดแทรกกิจกรรมที่ใหAผูAเรียนไดAฝzกการคิด แกAป:ญหา ฝzกการคิดเชิงวิเคราะหอีกดAวย ซึ่ง
ลักษณะเฉพาะของการเรีย นการสอนแบบรB วมมือ ผูA เรี ยนตAองดํ า เนิ นกิ จกรรมไปตามโครงสรAา งกิ จกรรมที่
กําหนดไวAเพื่อใหAงานเสร็จ นอกจากนี้งานวิจัยของ ยุพเยาว เมืองหมุด และคณะ (2548) ไดAศึกษาป:จจัยที่มีผล
ตB อความสามารถในการพู ด ภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษาแรกเขA า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั กสู ต ร 2 ป= ตB อเนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี สาขาวิชาการบัญชี การ
จัดการ การตลาด สารสนเทศและการทBองเที่ยว พบวBา นักศึกษากลุBมตัวอยBาง ขาดการฝzกฝนทักษะทางภาษา
และยังขาดการทํากิจกรรมตBางๆ นอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง เมื่อเสริมใหAผูAเรียนไดA
รBวมมือกันในกลุBม ผลจากการวิจัยชี้ใหAเห็นวBา รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ชBวย
ใหAผูAเรียนตื่นตัวอยูBเสมอ และชBวยใหAผูAเรียนมีการตัดสินใจแกAไขป:ญหาอยBางมีเหตุผล
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จากการศึกษาดังกลBาวขAางตAนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op นั้น
สามารถสรุปไดAวBา รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op เปQนรูปแบบการเรียนรูAที่สามารถ
ทําใหAผูAเรียนสนใจ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหAมากขึ้น และยังสามารถชBวยเหลือในเรื่องของการ
สื่อสารระหวBางกันของผูAเรียน การทํางานเปQนทีม ฝzกความรับผิดชอบตBอบทบาทหนAาที่ของตนเอง ชBวยเหลือซึ่ง
กั น และกั น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ ใหA เ กิ ด การเรี ย นรูA รB ว มกั น ที่ นํ า ไปสูB ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรูA ที่ มี
ประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ใชA แบบแผนการวิจั ยแบบกลุB มเดียว มีการทดลองกBอนเรียนและหลังเรีย น (One
Group Pre-test Post-test Design) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในฟ:งภาษาอังกฤษ กBอนและหลังการ
จัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตBอการจัดการเรียนรูAแบบ
รBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ของนักศึกษาป=ที่ 2 ป=การศึกษา 1/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูA วิ จั ยไดA ใชA วิ ธี การสรA า งแผนการสอน และแบบวั ด ความสามารถในการฟ: ง
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ มีบทเรียนเรื่อง Ways และ Activities in the University โดยมีคําศัพทและวลี
เนื้อหาเกี่ยวกับ Adjective describing place, preposition with location, adjective describing
buildings, preposition of directions rooms or parts of buildings และ Conversation เนื้อหา
สอดคลAองกับวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และบริบทที่เกี่ยวขAองในบทเรียน โดยแบบทดสอบประกอบดAวยเนื้อหา
ทักษะความรูAที่จําเปQน ในการทดสอบวัดความสามารถในฟ:ง ระดับคํา ระดับประโยค และฟ:งบทสนทนาใน
ประโยคตBางๆ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวขAองกับบริบทในชีวิตประจําวัน แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟ:งไดAรับ
คําแนะนํา และตรวจแกAไขจากผูAคุณวุฒิที่เจAาของภาษา และผูAทรงคุณวุฒิทางดAานภาษา 3 ทBาน จากนั้นนําผล
การพิจารณาของผูAทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาความสอดคลAองของความเห็นโดยหาคBาดัชนีความสอดคลAอง (IOC)
นอกจากนั้นสําหรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษ ไดAนําไปทดลองใชAกับนักเรียนที่ไมBไดA
ใชAเปQนกลุBมตัวอยBาง เพื่อวิเคราะหคBาความยากงBาย คBาอํานาจจําแนก และคBาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกBอน
นํ าไปใชA ใ นการวิ จั ย และสรA า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ตB อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใชAการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op เปQนแบบสอบถามมาตราสBวน 5 ระดับ
จํ า นวน 10 ขA อ ซึ่ งผB านการพิ จารณาความสอดคลA องของเนื้ อหา วั ตถุ ประสงคการวิ จั ย และภาษาที่ ใชA จาก
ผูAเชี่ยวชาญ กB อนนํ าไปทดลองใชAกับ นักเรีย นที่ไมB ไดA ใชAเ ปQน กลุBมตั วอยB าง เพื่ อวิเ คราะหคB าความเชื่อมั่ นของ
แบบสอบถามกBอนนําไปใชAในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขAอมูล
การเก็บขAอมูลที่ใชAในการศึกษาครั้งนี้ ผูAวิจัยไดAเก็บรวบรวมขAอมูลดังนี้
3.1 ทําการเก็บรวบรวมขAอมูลจากแบบวัดความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษกBอนเรียน (Pretest) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิด ในสัปดาหที่สองของการเรียน จํานวน 39 ชุด และเก็บ
รวบรวมขAอมูลจากแบบวัดความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) ในสัปดาหที่ 7 ของการ
เรียน จํานวน 39 ชุด ในเรื่องความรูAเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในบทเรียนเรื่อง Ways และ Activities in the
University โดยมีคําศัพทและวลี เนื้อหาเกี่ยวกับ Adjective describing place, preposition with
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location, adjective describing buildings, preposition of directions rooms or parts of buildings
และ Conversation
3.2 รวบรวมขAอมูลจากผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถในฟ:งภาษาอังกฤษ รายวิชารายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิดของนักศึกษา ตามเกณฑแผนการวัดผลการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูA (รAอยละ 100) ภายหลังจากการเรียนรายวิชารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิด โดยใชAการเรียนรูA
แบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนําคะแนนรวมที่ไดAมา
วิเคราะหผลเปรีย บเที ยบกับ เกณฑที่รA อยละ 75 โดยการนํ าการฝz กทั กษะการฟ:งภาษาอั งกฤษ มาใชAในทุ ก
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดคาบเรียน ระหวBางอาจารยผูAสอนกับนักศึกษาในชั้นเรียน และฝzก
พัฒนาทักษะการฟ:ง ระหวBางนักศึกษากับนักศึกษาในชั้นเรียนดAวยกัน ซึ่งกิจกรรมในการเรียนการสอนตั้งแตB
สัปดาหที่ 1 จนถึงสัปดาหที่ 7 จะเปQนไปตามแผนการสอน เชBน ทดสอบการฟ:ง (Listening Test) และการ
นําเสนอหนAาชั้นเรียน (Presentation) เปQนตAน โดยจะเนAนใหAผูAเรียนไดAฝzกทักษะการฟ:งภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
เปQนหลัก
4. การวิเคราะหขAอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูAวิจัยดําเนินการวิเคราะหขAอมูลทางสถิติ ซึ่งมีเกณฑในการวิเคราะห ดังนี้
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูAของผลการทดสอบกBอนเรียน (Pre-test) หลังเรียน
(Post-test) บทเรียนเรื่อง Ways และ Activities in the University โดยมีคําศัพทและวลี เนื้อหาเกี่ยวกับ
Adjective describing places, preposition with location, adjective describing buildings, rooms
or parts of buildings และ Conversation นํามาวิเคราะหผลโดยการหาคBารAอยละ คBาเฉลี่ย (Mean) คBาสBวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคBาเฉลี่ยของผลการทดสอบกBอนเรียน-หลังเรียน นํามาวิเคราะหโดยใชA
คะแนนพัฒนาการสัมพันธของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะหผลเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่ตั้งไวAรAอยละ 75
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ของนักศึกษาป=ที่ 2 ผูAวิจัยไดAสรุป
ผลการวิจัยไดAดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิด กBอนเรียน-หลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. Adjective describing place
2. Preposition with location
3. Adjective describing buildings, rooms or parts of buildings
4. Preposition of directions
5. Conversation
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Pre-test
X
S.D.
12.34 3.98
7.89 2.47
7.75 1.69
7.94 1.76
14.47 3.43
51.32 10.13
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Post-test
X
S.D.
17.54 2.68
9.61 0.99
9.38 0.83
9.47 1.39
19.19 1.00
65.29 5.39

t-value

prob.

7.751
3.904
5.535
4.297
8.328
8.552

.000
.000
.000
.000
.000
.000
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จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิดของนักศึกษา
กBอนเรีย น-หลังเรีย น พบวB า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสะทAอนคิด ของนักศึกษาใน
ภาพรวมหลังเรียนแตกตBางจากกBอนเรียนอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.552, p = .000) เมื่อ
พิ จ ารณาเปQ น รายทั ก ษะ พบวB า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น คํ า ศั พ ทและวลี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ Adjective
describing place (t = 7.751, p = .000) Preposition with location (t = 3.904, p = .000) Adjective
describing buildings, rooms or parts of buildings (t = 5.535, p = .000) Preposition of directions
(t = 4.297, p = .000) และ Conversation (t = 8.328, p = .000) หลังเรียนแตกตBางจากกBอนเรียนทุก
เนื้อหา อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสะทAอนคิด แสดงในตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2 คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในภาพรวม
รายการประเมิน
1. ดAานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
2. ดAานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดAานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
4. ดAานคุณลักษณะของอาจารยผูAสอน
รวม

X

S.D.

4.79
4.71
4.67
4.85
4.76

0.34
0.33
0.36
0.22
0.23

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับที่
2
3
4
1

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูBใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปQนรายดAาน พบวBา นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในดAานคุณลักษณะ
ของอาจารยผูAสอน เปQนอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ดAานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ดAานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และดAานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดAานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
รายการประเมิน
1. ผูAสอนแจAงวัตถุประสงคของการเรียนการสอนไดAอยBางชัดเจน
2. ผูAสอนเตรียมเนื้อหาที่สอนสอดคลAองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวA
3. ผูAสอนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคลAองกับเนื้อหาที่สอนในแตBละ
วัตถุประสงค
4. ผูAสอนไดAจัดสรรเวลาในแตBละเนื้อหาไดAอยBางเหมาะสม
รวม

X

S.D.

อันดับที่

0.42
0.44
0.50

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79
4.85
4.76
4.78
4.79

0.42
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด

3

2
1
4

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียนการสอนดAานวัตถุประสงคของ
การเรียนการสอนในภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปQนรายประเด็น พบวBา นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดในประเด็นผูAสอนเตรียมเนื้อหาที่สอนสอดคลAองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวA เปQนอันดับที่
หนึ่ง รองลงมา คือ ผูAสอนแจAงวัตถุประสงคของการเรียนการสอนไดAอยBางชัดเจน ผูAสอนไดAจัดสรรเวลาในแตBละ
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เนื้ อ หาไดA อ ยB า งเหมาะสม และผูA ส อนมี ก ารเตรี ย มการจั ด กิ จ กรรมสอดคลA อ งกั บ เนื้ อ หาที่ ส อนในแตB ล ะ
วัตถุประสงค ตามลําดับ
ตารางที่ 4 คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดAานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายการประเมิน

X

S.D.

1. ผูAสอนมีความรูAความเขAาใจในเนื้อหาที่สอน
2. ผูAสอนไดAเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัย
3. ผูAสอนจัดกิจกรรมที่สBงเสริมใหAนักศึกษามีสBวนรBวมในการเรียนการสอน
4. ผูAสอนจัดกิจกรรมที่สBงเสริมใหAนักศึกษาทํางานเปQนทีม
5. ผูAสอนจัดกิจกรรมใหAนักศึกษาเกิดการเรียนรูAดAวยตนเอง
6. ผูAสอนปลูกฝ:งความมีระเบียบและประณีตในการทํางาน
7. ผูAสอนมอบหมายงานไดAอยBางเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
8. ผูAสอนใชAสื่อและอุปกรณการสอนไดAเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการสอน
9. นักศึกษาเขAาใจสือ่ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูAสอน
10. ผูAสอนสามารถแนะนําใหAนักศึกษาใชAเทคโนโลยี และแหลBงเรียนรูAอื่น ๆ
เพื่อการเรียนรูAดAวยตนเองเพิ่มเติม เชBน การคAนควAาหาขAอมูลผBานการใชA)
ฐานขAอมูลออนไลน เชBนERIC, ProQuest)
รวม

4.76
4.70
4.78
4.73
4.60
4.49
4.78
4.81
4.81
4.59

0.50
0.46
0.42
0.61
0.55
0.56
0.48
0.46
0.40
0.55

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71

0.33

มากที่สุด

อันดับที่
5
7
3
6
8
10
4
2
1
9

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียนการสอนดAานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปQนรายประเด็น พบวBา นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดในประเด็นนักศึกษาเขAาใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูAสอน เปQนอันดับ
ที่หนึ่ง รองลงมา คือ ผูAสอนใชAสื่อและอุปกรณการสอนไดAเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการสอน และผูAสอน
จั ด กิ จ กรรมที่ สB งเสริ ม ใหA นั ก ศึ ก ษามี สB ว นรB ว มในการเรี ย นการสอน เปQ น อั น ดั บ ที่ 2 และ 3 สB ว นประเด็ น ที่
นั กศึ กษามี ความพึ งพอใจเปQ น อั น ดั บ สุ ด ทA า ย คื อ ผูA ส อนปลู กฝ: งความมี ร ะเบี ย บและประณี ตในการทํ า งาน
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดAานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
รายการประเมิน
1. ผูAสอนกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยBางชัดเจนและ
เหมาะสม
2. ผูAสอนมีการประเมินผลการเรียนรูAที่หลากหลาย
3. ผูAสอนใหAขAอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเปQนระยะ ๆ
รวม

X

S.D.

อันดับที่

0.44

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.76
4.62
4.62
4.67

0.55
0.49
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
2

1

จากตารางที่ 5 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาตB อ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนดA า นการวั ด
ประเมินผลการเรียนการสอนในภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปQนรายประเด็น พบวBา นักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นผูAสอนกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยBางชัดเจนและ
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เหมาะสม เปQนอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ผูAสอนใหAขAอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเปQนระยะ ๆ
และผูAสอนมีการประเมินผลการเรียนรูAที่หลากหลาย ตามลําดับ
ตารางที่ 6 คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดAานคุณลักษณะของอาจารยผูAสอน
รายการประเมิน

X

S.D.

1. ผูAสอนมีความสามารถในการอธิบายและถBายทอดความรูA
2. ผูAสอนมีความรับผิดชอบในการสอน (เขAาสอนตรงเวลาและสม่ําเสมอ)
3. ผูAสอนมีบุคลิกภาพและการแตBงกายทีเ่ หมาะสม
4. ผูAสอนใชAกริยาวาจาที่สุภาพและเปQนแบบอยBางที่ดี
5. ผูAสอนจัดเวลาใหAนักศึกษาเขAาพบเพื่อปรึกษานอกชั้นเรียน
6. ผูAสอนเปˆดโอกาสใหAผูAเรียนแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน
7. ผูAสอนใหAคําแนะนําและดูแลเอาใจใสBนักศึกษาอยBางทั่วถึง
รวม

4.86
4.89
4.95
4.93
4.46
4.92
4.96
4.85

0.35
0.32
0.23
0.28
0.65
0.28
0.23
0.22

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับที่
6
5
2
3
7
4
1

จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอกระบวนการจัดการเรียนการสอนดAานคุณลักษณะของ
อาจารยผูAสอนในภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปQนรายประเด็น พบวBา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดในประเด็นผูAสอนใหAคําแนะนําและดูแลเอาใจใสBนักศึกษาอยBางทั่วถึง เปQนอันดับที่หนึ่ง รองลงมา
คือ ผูAสอนมีบุคลิกภาพและการแตBงกายที่เหมาะสม และผูAสอนใชAกริยาวาจาที่สุภาพและเปQนแบบอยBางที่ดี เปQน
อันดับที่ 2 และ 3 สBวนประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจเปQนอันดับสุดทAาย คือ ผูAสอนจัดเวลาใหAนักศึกษาเขAา
พบเพื่อปรึกษานอกชั้นเรียน ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ผูAวิจัยไดAอภิปรายผล
การศึกษาไวAดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษกBอนและหลังการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือ
ดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op พบวBา ความสามารถในฟ:งภาษาอังกฤษกBอนและหลังการจัดการเรียนรูAแบบ
รBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op แตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในฟ:ง
ภาษาอังกฤษหลังการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op มีคะแนนคิดเปQนรAอยละ 93.27 ซึ่งสูงกวBา
เกณฑที่ผูAวิจัยตั้งไวA คือ รAอยละ 75 กลBาวไดAวBา ผูAเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือ
ดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op มีการเรียนรูAดAวยตนเองมากขึ้น มีความกระตือรือรAนในการเรียน และเรียนรูAอยBาง
มีความสุข ในขณะเดียวกัน ซึ่งสอดคลAองกับ Escola (1980) ไดAศึกษาผลของการใชAกิจกรรมเพื่อการสื่อสารที่มี
ผลตBอการพัฒนาการดAานทักษะการฟ:งและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชAแบบทดสอบ Modern Language
Association-Cooperative Language Test พบวBาความสามารถของนักเรียนทั้ง กลุBม พัฒนาการด 2Aาน
ทักษะการฟ:งและการพูดแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหAเห็นวBา การใชAกิจกรรมภาษาเพื่อการ
สื่อสารทําใหAนักเรียนมีพัฒนาการดAานการฟ:งมากขึ้น
ความพึงพอใจที่มีตBอการจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ของนักศึกษาป=ที่ 2
ป=การศึกษา 1/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด โดยดAานคุณลักษณะของอาจารย
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ผูAสอน อยูBในระดับมากที่สุด เปQนอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ดAานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ดAานการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และดA า นการวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน ตามลํ า ดั บ ซึ่ งสอดคลA องกั บ
ผลงานวิจัยของ Huang Xiao Hua (1985) ไดAศึกษากลวิธีการเรียนรูAทักษะการสื่อสารของนักศึกษาจีนที่เรียน
ภาษาอั งกฤษเปQ น ภาษาตB า งประเทศ โดยใชA แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กลวิธี การเรี ย นรูA ภ าษาอั งกฤษและการ
สัมภาษณเพื่อประเมินความสามารถในการใชAเพื่อการสื่อสารพบวBา กลวิธีการเรียนภาษามีสBวนชBวยสBงเสริม
และพัฒนาความสามารถในการพูดโดยเฉพาะอยBางยิ่งการฝzกใชAภาษาในสถานการณจริง และพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสรAางทักษะการฟ:งใหAเเกBนักศึกษาในการจัดการเรียนรูAใหAมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข,อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟ:งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต รูปแบบการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op
1. ขAอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชA
1.1 กBอนนําแผนการเรียนการสอนไปใชAประกอบการเรียนการสอน อาจารยควรศึกษาแนวการใชA
ใหAละเอียดกBอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op เพื่อใหAเกิดความรBวมมือ
ภายในกลุBม เมื่อสมาชิกในกลุBมทุกคนเห็นความสําคัญ และใหAความรBวมมือในการทํากิจกรรม
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูAเพื่อทักษะการฟ:ง การจัดการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op
Co-Op ดังนั้นการจัดกิจกรรมกลุBมประกอบดAวยกิจกรรมที่หลากหลาย อาจตAองใชAเวลานานกวBาที่กําหนดไวA
อาจารยผูAสอนตAองยืดหยุBนเวลาและปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม
2. ขAอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตBอไป
2.1 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op รBวมกับความสามารถของ
นักศึกษาในดAานอื่นๆ เชBน การคิดแกAป:ญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อสามารถใชAภาษาอังกฤษ
ไดAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูAแบบรBวมมือดAวยเทคนิค Co-Op Co-Op ใน
ระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหAมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหAเกิดการเรียนรูA
รBวมกันที่นําไปสูBการเรียนรูAที่มีประสิทธิภาพ
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