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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ โดยการจดัการเรยีนรู้ 
แบบร่วมมอืเทคนคิ CIRC ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธิผลการเรยีนรู้ 
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนสาขาการ
บัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนิน
การวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC จ�านวน 6 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบบวัด
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test (Dependent Sample) 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.87/78.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก�าหนดไว้

2. ดชันปีระสิทธิผลของนกัเรียนสาขาการบัญช ีทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ CIRC 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค CIRC

Abstract

The purposes of this research were: (1) to construct the reading for main idea skill 
lesson plans based on the CIRC technique for vocational certificate in accounting two students. 
It aimed to find the efficiency of the reading for main idea activities according to standard 
criterion 75/75. (2) compare the achievement of students ability in English reading for main 
idea skill and (3) study the student’s satisfaction towards CIRC technique on reading main 
idea activities. The samples used in this research were 34 students from vocational certificate 
in accounting two students, in the first semester of the 2021 academic year in Khon Kaen  
Industrial and Community Education College. They were selected by using purposive  
sampling. The instruments used in this research were six lesson plans, English reading 
for main idea achievement test, and the student’s satisfaction questionnaire towards the  
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) technique. Statistics used in data 
analysis are average, mean, standard deviation values, t-test. 

The results of the study are as follows:

1. The plans of English reading for main idea skill by cooperative learning activities 
with CIRC technique had the efficiency value of 78.87/78.43 which was higher than the 
75/75 standard criterion. 

2. The achievement of the reading for main idea of the students that were taught 
by using cooperative learning with CIRC technique of vocational certificate in accounting 
showed that the post-learning was more valuable than the pre-learning in the significant 
statistics different at .05 levels.

3. The student’s satisfaction towards the instruction based on the cooperative 
learning activities using CIRC technique also indicated that students were satisfied with the  
cooperative learning activities using CIRC technique at a very high level.

Keywords: Reading for main idea, Cooperative Learning, CIRC Technique

บทนำา

ในโลกสังคมปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศมีความส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจาก

เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา  
การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชพี (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554) ด้วยการที่ภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ 
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เข้ามามีบทบาทส�าคญัในวถิชีวีติ รวมถงึอทิธพิลของ
ความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ส่งผลให้ภาษาองักฤษยิง่ทวคีวามส�าคัญมากย่ิงข้ึน 
(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) หลกัสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ก�าหนดให้นักเรียน 
ทุกคน ต้องเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจความแตกต่าง
ของภาษา สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ใช้
ภาษาองักฤษสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหา
ความรู ้ประกอบอาชพี และศกึษาต่อในระดบัทีส่งู  
รวมทัง้มคีวามรู้ความเข้าใจในเรือ่งราว และวฒันธรรม
อันหลากหลายของประชาคมโลก (ส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562) 

การอ่าน เป็นทักษะที่จะต้องใช้มากที่สุด
ในชีวิตประจ�าวัน เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือ
ส�าคญัที ่น�าไปสู่ความรูท้ัง้ปวง ท�าให้ได้รบัรูข่้าวสาร  
ช่วยเสริมสร้างความคิดและประสบการณ์ (ดุษฎี 
นาหาร, 2553) เป็นทักษะพื้นฐานในการพัฒนา
ความรูค้วามคดิ ด้านการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมินคุณค่าในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ 
ผู้เรียน (Grabe and Stoller, 2002) การอ่านที่
ดีมีประสิทธิภาพนั้นผู้อ่านจะต้องมี “ความเข้าใจ” 
(Comprehension) ในเรื่องราวหรือสาระส�าคัญ
ของเนือ้หาทีอ่่านด้วย เมือ่ผูอ่้านเกดิความเข้าใจใน
สิง่ท่ีอ่านแล้วสามารถ น�าสิง่ทีต่นอ่านจนเกดิความ
เข้าใจไปประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวันและการศึกษา 
เล่าเรียนได้ (Hayashi, 1999) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอ่านภาษาอังกฤษในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 มีบทบาทมาก เพราะการอ่าน
จับใจความเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้รู ้จัก 
คิดวิเคราะห์ ช่วยให้มีสมาธิเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ 
ถกูต้อง และสามารถจับใจความส�าคญัของประโยค
หรือข้อความได้ในเวลาอันรวดเร็ว (ส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2562) 

จากการศกึษาทีผ่่านมา พบว่า ความสามารถ 
ในการอ่านจับใจความของนักเรียนยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ จากการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด  
โดยนักเรียนไทยขาดทักษะด้านการตีความ สรุป
ความและวิเคราะห์ อีกประการหนึ่ง คือ วิธีการ
สอน ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ยังใช้วิธีการ
สอนแบบเดิมๆ (เรวดี หิรัญ, 2539) เป็นผลให้
นักเรียนขาดแรงจูงใจในการอ่าน จึงท�าให้มีความ
สามารถในการอ่านต�่า (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 
2542) สอดคล้องกบัการวจัิยของ เสาวลกัษณ์ รตั
นวชิช์ (2550) พบว่า นกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนค�าศพัท์
สงู จะได้คะแนนการอ่านสงูด้วย ด้วยการทีน่กัเรยีน
ไม่รู้ความหมายของค�าศัพท์ จับใจความของเรื่อง
ที่อ่านไม่ได้ ไม่เข้าใจโครงสร้างของประโยค และ
สอดคล้องกับ พิตรวัลย์ โกวิทวที (2550) กล่าว
ว่า เด็กไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน เพราะไม่รู้ความหมาย
ค�าศัพท์ในเรื่องที่อ่าน

การจดัการเรียนรูแ้บบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC (Cooperative 
Integrated Reading and Composition) หรือ
การเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและการเขียน
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
แบบหนึง่ท่ีออกแบบขึน้เพ่ือใช้ในการสอนเพ่ือพฒันา
ทักษะการอ่านและเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งมีองค์ประ
กอบส�าคัญ 3 ประการ คือ 1) กิจกรรมพื้นฐาน 
ด้านการอ่านและเขียน (Basal related activities)  
2) การด�าเนนิการสอนของคร ู(Direct Instruction) 
3) การบรูณาการการอ่านและการเขียน (Integrated 
Reading and Composition) โดยที่นักเรียนจะ
ร่วมมือกันเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่านและเขียน ต่อจากการสอนโดยตรง
จากครทูกุครัง้ซึง่แต่ละคร้ังจะเริม่ด้วยการสอนอ่าน
ก่อน เนื่องจากทักษะทางภาษาสามารถพัฒนาให้
บรรลุผลส�าเร็จได้ถ้าครูจัดกิจกรรมการสอนและ
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ีถ่กูต้องและเหมาะสมในทกุๆ 
ด้าน (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548) เป็นการสอนที่มี
การฝึกกระบวนการท�างานกลุ่มและทักษะการท�า
งานร่วมกันทางสังคม โดยสมาชิกทุกคน ต้องร่วม
กันรับผิดชอบและสมาชิกต้องช่วยเหลือซึ่งกันและ
กนัในการท�ากจิกรรมต่างๆ ให้ประสบความส�าเรจ็ 
(กรมวิชาการ, 2550) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค�านึง
ถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สมอง เน้นให้ความส�าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่สนใจแก่
ผู้เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ของนักเรียนสาขาการบัญชี 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 เพือ่เป็นการ
พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษให้ดีข้ึน 
และช่วยให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
วชิาการอ่านภาษาอังกฤษ อีกทัง้เป็นกระบวนการก
ลุม่ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนช่วยเหลอืกนัได้อย่างเตม็
ที่ เป็นประชาธิปไตยสร้างความผูกพันในการท�า
งาน การอยู่ร่วมกัน และมีประโยชน์อย่างมาก ท�า
ให้นกัเรยีนมคีวามสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ�าวันได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษา
อังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนสาขาการ
บัญชี ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC

วิธีการศึกษา

การด�าเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาการ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสาขา
การบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน
สาขาการบัญชี โดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ใช้เวลาในการ
สอนตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จ�านวน 6 
แผน รวม 18 ชั่วโมง มีขั้นตอนด�าเนินงาน ดังนี้

1. Pretest ทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความภาษาองักฤษ โดยการจดัการเรยีนรู ้
แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ที่ผ่านการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ แล้วมาทดสอบ
กบันกัเรยีนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง และตรวจให้คะแนน
เก็บไว้เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน

2. น�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ที่ผ่าน
การประเมนิคณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ ทดลองใช้กบั
นักเรียน จ�านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง จนครบ 
โดยระหว่างการทดลองมกีารทดสอบย่อยและเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปวิเคราะห์หา 
ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I.

3. Posttest เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
จนครบตามทีก่�าหนดแล้วน�าแบบทดสอบหลังเรยีน 
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ�านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ ไปทดสอบและสอบถาม
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กบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่าง ซึง่เป็นเครือ่งมอืวจิยั
ชดุเดยีวกนักบัทีใ่ช้ทดสอบก่อนเรยีน แล้ววเิคราะห์
ข้อมูลตามล�าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย

ผลการศึกษา

1. แผนการจดักจิกรรมการพฒันาการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ CIRC ของนกัเรยีนกลุม่

ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 78.87/78.43 ซึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ก�าหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียน
สาขาการบญัชี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้ปีท่ี 
2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 1)

ต�ร�งท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC

ร�ยก�รประเมิน คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

ด้านกระบวนการ (E
1
) 60 47.32 3.13 78.87

ด้านผลลัพธ์ (E
2
) 30 23.53 1.64 78.43

ประสิทธิภ�พของแผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ E
1
/E

2
 เท่�กับ 78.87/78.43

3. นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการ
จดักจิกรรมการเรียนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจ
มาก ( =4.31, S.D.=0.07) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านครผููส้อนอยูใ่นระดบั พงึพอใจ
มาก ( = 4.41, S.D.=0.47) ด้านเนื้อหา นักเรียน
มคีวามพงึพอใจต่อการจดัล�าดับเน้ือหา ความยาก
ง่ายและความเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรยีนอยูใ่น
ระดับพึงพอใจมาก ( = 4.27, S.D.=0.57) เมื่อ
กล่าวถึงด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
( = 4.19, S.D.=0.57) ด้านสุดท้ายคือด้านการ
วัดและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การประเมนิของครผููส้อนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  
( =4.39, S.D.=0.51) 

สรุปและอภิปรายผล

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ CIRC ของนกัเรยีนสาขา
การบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  
มีประสิทธิภาพ 78.87/78.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้ 75/75 หมายความว่า นกัเรยีนทัง้หมด
ได้คะแนนเฉลีย่จากการประเมนิผลการจดักจิกรรม  
ใบงาน และแบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.87 และ
คะแนนเฉล่ียจากการท�าแบบทดสอบวดัความสามารถ
การอ่านจับใจความภาษาองักฤษหลงัเรยีน คดิเป็น
ร้อยละ78.43 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบร่วมมือเทคนคิ CIRC ทีผู่ว้จิยัได้ท�า
การพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธิดา 
ทพิย์สขุ (2552) ศึกษาเรือ่งการพฒันาผลการเรยีนรู ้
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่สารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีจ่ดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC ผลการวจัิยพบว่า ผลการ
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เรียนรูด้้านการอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จดัการเรียนรูด้้วยเทคนคิ CIRC ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
.01 โดยมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้ท้ังน้ียงัพบว่าสอดคล้อง
กับ วณัฐฐา หงส์อินทร์ (2557) ศึกษาเรื่องศึกษา
ค่าดชันปีระสทิธผิลทางการเรยีนภาษาองักฤษและ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างการจัดกิจการเรียนรูด้้วยกลุ่มร่วมมอืเทคนิค 
CIRC และแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา ผลการวจิยั
พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.20/75.98 และแบบ
มุ่งประสบการณ์ทางภาษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.08/74.89 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 2) ดชันี
ประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วย
กลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าเท่ากับ 0.5953 
หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 59.53 และแผนการจัดกิจกรรมแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษามีค่าเท่ากับ 0.5336 หรือมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 53.36 3) ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษและทักษะทางการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC 
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับไพรินทร์ พรวณแก้ว (2554) วิจัย
เร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง My 
Happy Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ ส�าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 6 ผลการวิจัย  
พบว่า 1) ชดุกจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความ
เข้าใจ โดยใช้เทคนคิ CIRC เรือ่ง My Happy Family 
มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก และมปีระสิทธภิาพ

เท่ากบั 81.13/78.17 2) ดชันปีระสทิธผิลทางการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เมือ่เทยีบ
กบัเกณฑ์พบว่า ดัชนีประสทิธผิลทางการเรยีนหลงั
เรยีนสงูกว่าเกณฑ์ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และมีพฤติกรรมการท�างานร่วมกันอยู่ใน
ระดบัมาก 3) นกัเรียนมคีวามพงึพอใจต่อการเรียน 
โดยใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียน
สาขาการบัญชีก่อนและหลงัเรียน พบว่านกัเรียนที่
เรยีนด้วยการจดักจิกรรมการอ่านจบัใจความภาษา
อังกฤษ โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ของนักเรียนสาขาการบัญชี มีดัชนี
ประสิทธิผลทางการอ่านหลงัเรยีน สูงกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจัิยของ ศรีสุวรรณ ววิธิเทศ (2552) ศกึษา
เร่ืองการวัดความสามารถการทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่ได้รับการสอนแบบให้นักเรียนร่วมมือกันกับการ
สอนแบบปกติ พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบให้นักเรียนร่วมมือกัน
กบัการสอนแบบปกตแิตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
กันเรียนสูงกว่าผลการเรียนที่ได้จากการสอนแบบ
ปกติ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากนักเรียนไม่
คุ้นเคยกับหารเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือมา
ก่อน ท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และประกอบ
กบัครผููส้อนได้หากจิกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจดั
กจิกรรม ซึง่ท�าให้การเรียนการสอนแบบปกติท่ีท�าให้
นักเรียนไม่สนใจนั้นกลับมาสนใจและท�ากิจกรรม
ร่วมมือกับครูและเพื่อน ท�าให้การสอนแบบกลุ่ม 
ร่วมมือประสบความส�าเร็จ และมีผลการเรียน 
สูงกว่าการสอนแบบปกติ
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ที่ได้รับการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ของนักเรียนสาขาการบัญชี โดยรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ด้านที่นักเรียนมีความ 
พึงพอใจเป็นล�าดับที่ 1 คือ ด้านครูผู้สอน รองลง
มาคือ ด้านการวัดและการประเมินผล ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า นักเรียนได้ฝึกร่วมมือกันท�างาน
เป็นกลุ่ม เกิดความสามัคคี ท�าให้ได้ฝึกใช้ภาษา
และมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ครูมอบ
หมายให้ มีการท�างานเป็นทีม มีการคิดเป็นล�าดับ
ขัน้ตอน โดยการจดัการเรยีนสอนโดยครเูน้นผูเ้รยีน
เป็นส�าคัญ ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีการ
แลกเปลี่ยน ถามตอบครู นักเรียนไม่เกิดความเขิน
อาย ต่อการจัดการเรียนโดยครูผู้สอน ด้านการวัด
และประเมินผล นักเรียนได้รับการประเมินจาก
การท�ากจิกรรมการเรยีนรู ้รายบคุคลและรายกลุ่ม  
ครไูด้ชีแ้จงคะแนน และประเมินอย่างยตุธิรรม ท�าให้
นกัเรียนได้เหน็คะแนน และผลการท�ากจิกรรมของ
แต่ละคน จึงเกิดความพึงพอใจมากในการวัดและ
ประเมินผลครั้งน้ี ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความ 
พึงพอใจมาก เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่มีความยาก 
ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนมีความน่าสนใจ และเป็นกิจกรรมที่ใหม่ 
น่าสนใจ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก ส่วน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วย
ท�าให้เหน็ว่านกัเรยีนได้ฝึกการใช้ภาษาเตม็ที ่เพราะ
นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกพูดคุยกับ
เพื่อนๆ ในห้องและครูช่วยชี้แนะนักเรียน สังเกต
ได้จากการเขียนอนุทินของนักเรียนและสังเกต
จากแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ท�าให้เห็นผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอื 
เทคนิค CIRC

เมือ่พจิารณาในทกุๆ ด้าน พบว่า นกัเรยีน
สาขาการบัญชีมีความพึงพอใจมากต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ โดย
บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก
การท�างานร่วมกับเพ่ือน มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนัอย่างจริงใจ ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้  
โดยกิจกรรมที่เรียนรู้ส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนคิ CIRC นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง 
และต่อกลุ่มมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการเรยีนที่
มกีจิกรรมกลุม่นัน้ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามสขุและเกดิ
ความสามัคคีในหมู่เพื่อน ส่งผลให้นักเรียนมั่นใจ
ในตนเอง เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน กล้าแสดง
ความคิดเห็นอย่างอสิระท�าให้เกิดบรรยากาศท่ีดใีน
การเรียนและนักเรียนมีความรู้สึกท่ีเป็นกันเองต่อ
เพื่อนมากขึ้น ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียน
เห็นด้วยมากต่อบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้รู้จักการท�างานร่วมกับเพื่อน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลจากการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนรู้
แบบร่วมมอืเทคนคิ CIRC สามารถอ่านจบัใจความ
ในวชิาภาษาอังกฤษได้ถกูต้องดีกว่าการเรยีนรูแ้บบ
ดั้งเดิม ดังนั้นครูควรน�ากระบวนการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ไปพัฒนาทักษะการอ่าน
ให้กับนักเรียนในเนื้อหาอื่นๆ หรือระดับชั้น อื่นๆ 
หรอืน�าไปประยกุต์ใช้ร่วมกบันวตักรรมการส่งเสรมิ
การอ่านอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการอ่านและ
การเขียนให้นักเรียน

1.2 ผลจากการวิจัยที่พบว่า การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ดี ซึ่งวิธีการ
สอนดงักล่าวอาจมคีวามสอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะน�าวิธี
การสอนดังกล่าวไปใช้ ควรศึกษาขั้นตอนการจัด
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กจิกรรม ศกึษาสภาพปัญหาของผูเ้รยีนก่อนน�าไปใช้  
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนให้
มากที่สุด

1.3 เทคนคิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ 
CIRC เป็นวธิกีารสอนทีมี่ประสทิธิภาพ ประสิทธผิล
ที่สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านการอ่านและการเขยีนให้กบันักเรยีนได้ 
โดยครูผู้สอนควรจะศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิค  
ขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ 
CIRC ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนน�าไปใช้สอนในชั้น
เรยีน และควรมกีารปฐมนเิทศนกัเรยีนให้มคีวามรู้
ความเข้าใจในขัน้ตอนการจดักจิกรรมเพือ่ให้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ ในระหว่างการท�ากิจกรรมครู
ควรให้ผู้เรียนมีอิสระในการท�ากิจกรรมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านมากกว่าการแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเป็นส่วนย่อยๆ เช่น การออกเสียง 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และควรให้แรงเสริมแก่
นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผล
งานตนเอง

1.5 ผู้สอนควรเป็นผู้แบ่งกลุ่มนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC โดย
จัดกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อนคละกัน เพื่อป้องกัน
การที่นักเรียนชอบหรือสนิทสนมกับกลุ ่มใด 
กลุม่หนึง่ ครคูวรกระตุน้ให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญั
จของการท�างานเป็นทีม ไม่เฉพาะเจาะจงอยู่กับ
ใครคนใดคนหนึ่ง

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใช้เทคนิค 
CIRC ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจ
ความภาษาอังกฤษในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้น 
อื่นๆ 

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการใช้แผน
จัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับทักษะอื่นๆ 
เช่น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กับ
การจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น วิธีการสอนแบบ 
Jigsaw, SQ6R เป็นต้น
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