
งานวิจัย เร่ือง  ผลการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเ ติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมือง
สงขลาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     รายวิชา   ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
          1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา   รายวิชา   ภาษาญี่ ปุ่นอ่าน -เ ขียน 2   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
       2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเ รียนด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2       
       3. เพื่อเปรียบเทียบผลความก้าวหน้าของความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเ รียน
ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2       
       4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเ ติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมือง
สงขลา  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2   
       5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้โดยใช้วิธีการเ รียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด  รายวิชา  ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2   

วิธีวิจัย  

1. ขั้นเตรียมการ 
         1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเ รียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

1.2  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.3  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง การจัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
1.4  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
1.5  ก าหนดกรอบโครงร่างการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา เล่ม 1-6   จ านวน  6    เร่ือง 
1.6 ก าหนดกรอบโครงร่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด 

2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  
          2.1.1 ส ารวจความต้องการของนักเรียนเก่ียวกับ แหล่งท่องเท่ียวหรือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา 
          2.1.2 คัดเ ลือกแหล่งท่อง เ ท่ียวหรือเ ร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา จ านวน 6  เ ร่ืองได้แ ก่   
เล่มท่ี 1 เร่ือง สงขลาวันวาน  เล่มท่ี 2  เร่ือง เกาะหนู เกาะแมว  เล่มท่ี 3 เร่ือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา   เ ล่มท่ี 4  
เร่ือง เขาตังกวน  เล่มท่ี 5 เร่ือง วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร  และเล่มท่ี 6  เร่ือง เจดีย์สองพี่น้อง 
          2.1.3 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวหรือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาจากเอกสาร หนังสือ 
วารสารต่างๆของจังหวัดสงขลามาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทย   
          2.1.4 แปลแหล่งท่องเท่ียวหรือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาเป็นภาษาญี่ปุ่น 

          2.1.5 จัดท าใบงาน言葉
こ と ば

   ใบงาน 読解
どっかい

   ใบงาน文法
ぶんぽう

  ใบงาน文才
ぶんさい

  ใบความรู้ 文法
ぶんぽう

 และแบบทดสอบหลัง
เรียนแต่ละเร่ืองจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  
          2.1.6 จัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยจัดแบ่งเนื้อหาแต่ละเร่ืองเป็นตอนๆแล้วใส่ภาพประกอบเนื้อหาแต่ละตอนให้
เหมาะสม จัดท าเ ป็นรูปเ ล่มหนังสืออ่านเพิ่มเ ติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  ราย วิชา ภาษาญี่ ปุ่นอ่าน -เ ขียน 2   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
          2.1.7 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา ไปทดลองใช้กับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี 
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คนโดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง จ านวน 2 คน  ปานกลาง  จ านวน 2 คน   อ่อน 
จ านวน  2  คน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 



               2.1.8 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา ไปทดลองใช้กับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี  
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง จ านวน 4 คน  ปานกลาง  จ านวน  4  คน  อ่อน 
จ านวน 4  คน  และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
               2.1.9 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา ไปทดลองใช้กับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี 
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง จ านวน 10 คน  ปานกลาง จ านวน 10 คน   อ่อน 
จ านวน 10  คน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
               2.2.0 จัดพิมพ์เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  รายวิชา ภาษาญี่ ปุ่นอ่าน -เ ขียน 2  ส าหรับ
น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
        2.2  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
             ขั้นท่ี 1 ขั้นต้ังประเด็นปัญหาหรือต้ังค าถาม   
             ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบัติงาน 
             ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปงาน 
             ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนองาน   
             ขั้นท่ี 5 ขั้นยกย่องชมเชย  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรับปรุง  การวัดและประเมินผล 
        2.3  เก็บรวบรวมข้อมูล  จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียน  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  และแบบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด    
        2.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
              2.4.1หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน  5  คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ เนื้อหาสาระ ความถูกต้องในการใช้ภาษา ภาพประกอบและการจัดรูปเ ล่มและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
โดยใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี  มี 5 ระดับ 
              2.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียน โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง การเ รียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิต  T-Test   
              2.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียนโดยน าข้อมูลมาเปรียบเ ทียบผลความ ก้าวหน้าของ
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเ รียนโดยใช้สถิต F-test (การวิ เ คราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเ ดียว One –Way Anova)                
              2.4.4 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  โดย
การหาค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ  
              2.4.5 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้โดยใช้วิธีการเ รียนแบบร่วมมือ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยการหาค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

3. ขั้นสรุปผลและเผยแพร่ 
       3.1 เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน เร่ือง ผลการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  รายวิชา ภาษาญี่ ปุ่น
อ่าน-เขียน 2 
       3.2 น าผล ท่ีไ ด้จ าการวิจั ยคร้ังนี้ไปพัฒนาการ เ รีย นการสอน  ราย วิชาภาษาญี่ ปุ่น อ่าน -เ ขีย น และเผยแพ ร่ 
ผู้ท่ีสนใจต่อไป 

งานวิจัยที่ได้ลงมือท าแล ้ว   คือ  การเขียนรายงานวิจัยของบทท่ี 1  และ บทท่ี 2      
 


