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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	กับแบบ	SQ4R	เรื่อง	Love	Our	Environment	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วม
มือแบบ	CIRC	กับแบบ	SQ4R	เรื่อง	Love	Our	Environment	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
6	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การอ่านเพื่อความเข้าใจ	และการทำางานเป็นทีมของนักเรียน
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื	แบบ	CIRC	กบัแบบ	SQ4R	กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนจาก
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์	จำานวน	56	คน	จำานวน	2	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	28	คน	ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	โดยนักเรียนห้องที่	1	เรียนแบบ	CIRC	และนักเรียนห้องที่	2	
เรียนแบบ	SQ4R	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ	CIRC	
มคีวามเหมาะสมระดับมากทีส่ดุมค่ีาเฉลีย่ระหวา่ง	4.59	–	4.73	และแบบ	SQ4R	มคีวามเหมาะสมระดบั
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.58	–	4.75	รูปแบบละ	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.27	–	0.73	มี
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ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.40	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(Lovett)	เท่ากับ	0.85	3)	แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	เป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	
มีค่าความยากตั้งแต่	0.40	–	0.67	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.94	และแบบประเมินการทำางานเป็นทีมวิชาภาษาอังกฤษ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.24	–	0.80	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา	(α	Coefficient)	 
ของครอนบคั	(Cronbach)	มคีา่เทา่กบั	0.91	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.08/	78.05	และ	84.89/81.45	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด	ตามลำาดับ

2.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6273	และ	0.6848	ตามลำาดับ

3.	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ	แบบ	SQ4R	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม	 สูงกว่าแบบ	CIRC	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,	การอา่นเพือ่ความเขา้ใจ,	การทำางานเปน็ทมี,	การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R	

Abstract
This	 research	 aims	 to,	 firstly,	 develop	 plans	 and	 collaborative	 learning	 activities	

employing	the	concepts	of	CIRC	and	SQ4R	on	a	topic	“Love	Our	Environment”	in	English	
subject	for	students	in	Grade	6	with	an	effective	basis	of	75/75.	Secondly,	the	research	aims	
to	study	the	effectiveness	index	of	the	plan	for	collaborative	learning	activities	using	CIRC	
and	SQ4R	on	a	topic	“Love	Our	Environment”	in	English	subject	for	students	in	Grade	6.	
And	thirdly,	it	aims	to	compare	student’s	academic,	reading	comprehension,	and	working	 
as	 a	 team	 achievements	 derived	 from	 collaborative	 learning	 activities	 using	 CIRC	 and	
SQ4R	participated	by	56	students	from	2	classes	(28	each).	They	were	obtained	using	the	
cluster	random	sampling.	The	tools	used	in	this	research	include,	firstly,	the	plan	for	CIRC	 
collaborative	learning	activities,	and	plan	for	SQ4R	collaborative	learning	activities	on	a	topic	
“Love	Our	Environment”	 for	Grade	6,	each	 type	consists	of	8	plans	with	2-hour	 length.	
Secondly,	the	achievement	test	for	English	subject	topic	“Love	Our	Environment”	for	Grade	
6	students;	it	is	a	test	of	20	multiple	choice	questions	with	4	options,	and	each	question	
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having	difficulty	 level	 ranging	 from	0.27	–	0.73,	discrimination	power	 ranging	 from	0.40	
to	0.87	with	total	edition	confidence	(Lovett)	equal	to	0.85.	Thirdly,	a	measure	of	reading	
comprehension	capability	test	for	Grade	6	students	in	“Love	Our	Environment”;	it	consists	
for	30	multiple	choice	questions	with	4	options.	Fourthly	having	difficulty	level	ranging	from	
0.40	 to	0.67,	 the	discrimination	power	 ranging	 from	0.27	 to	0.87,	and	 the	 total	edition	
confidence	(KR-20)	equal	to	0.94.	Teamwork	assessment	for	the	English	subject	of	Grade	
6	students;	it	consists	of	20	items	having	discrimination	power	ranging	from	0.24	to	0.80,	
and	the	total	edition	confidence	by	alpha	coefficient	(α	Coefficient)	of	Cronbach	equal	to	
0.91.	Statistics	used	for	data	analysis	are	mean,	standard	deviation	and	Multivariate	Analysis	
of	Variance.	(MANOVA)	

The	results	are	as	follows:

1.	The	plans	for	CIRC	and	SQ4R	collaborative	learning	activities	for	Grade	6	are	as	
effective	as	80.08/78.05	and	84.89/81.45	respectively.

2.	The	plans	for	CIRC	and	SQ4R	collaborative	learning	activities	for	Grade	6	have	
the	effectiveness	index	of	0.6273	and	0.6848	respectively.

3.	Students	 in	each	type	of	activities	(CIRC	and	SQ4R)	have	different	academic,	
reading	comprehension,	and	working	as	a	team	achievements	at	.01	and	this	is	statistically	
significant.

Keywords:	Learning	Achievement,	Reading	Comprehension,	Scientific	Teamwork	English,	 
Cooperative	 learning	 Activities,	 CIRC	 Learning	 Approach,	 SQ4R	 Learning	 
Approach.

บทนำา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร	 โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์วิชา
ภาษาองักฤษนบัวา่เป็นวชิาท่ีมคีวามสำาคัญอย่างยิง่	
เพราะเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์
และสรา้งศกัยภาพในการสือ่สาร	ซึง่เปน็การเตรยีม
ความพร้อมและเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวางรากฐานใน
การเรียนรู้	 การเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยประสบ
ความสำาเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะในระดับช่วงชั้นที่	
1	ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนประสบกับ

ปญัหาตา่งๆ	มากมาย	เชน่	ปญัหาเกีย่วกบัผูส้อนที่
ยดึ	วธิกีารสอนแบบเดมิ	ปญัหาเกีย่วกบันกัเรยีนที่
ไมรู่ค้ณุคา่วา่จะเรยีนภาษา	องักฤษไปทำาไม	ปญัหา
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ล้าสมัย	(ปิยะภรณ์	
ชยัสงค.์	2552:	18)	ทกัษะการอา่นภาษาองักฤษมี
บทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของประชากรโลกในปัจจุบัน	 เนื่องจากตำาราและ
ข่าวสารซึ่งผ่านทางสื่อต่างๆ	 มักจะตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทักษะการอ่านเป็น
ทักษะที่นักเรียนต้องใช้มากที่สุดทักษะ	 การอ่าน
จะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดของคนเราให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน	 (ฐิติกาณจน์	 จันทรสมบัติ.	
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2554:	79)	การสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย
ยังไม่ประสบผลสำาเรจ็เท่าที่ควร	ทั้งนี้อาจมสีาเหตุ
หลายประการ	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	หลักสูตร	
และนักเรียน	ซึ่งปัญหาที่สำาคัญมาก	คือ	ครูผู้สอน	
ที่จะต้องรู้เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน	 ส่วน
ปัญหา	ที่พบบ่อยในการเรียนของนักเรียน	คือ	จำา
คำาศพัทท์ีเ่รยีนแลว้ไมไ่ด้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่จะ
นำามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	นักเรียนไม่สามารถ
นึกคำานั้นได้	 มีความยากในการหาคำา	 ที่ถูกต้อง
มาใช้บรรยายสิ่งที่ตนต้องการพูด	 และมีปัญหาใน
การเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านหรือสิ่งที่ได้ยิน	 
(ศศิโสภา	แสงกมล,	2554:	36)

จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน	นกัเรยีนยงัขาดทกัษะในการอา่นการทำาความ
เข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและยังขาดความ
ร่วมมือในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ะแกป้ญัหาโดยใช้รปูแบบการจดัการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	(co-operative	in-
tergrade	reading	and	composition)	ซึ่งมีองค์
ประกอบสำาคญั	3	ประการ	คอื	1)	กจิกรรมพ้ืนฐาน
ดา้นอา่นและการเขยีน	(basic	relate	activities)	2)	
การดำาเนนิการสอนของคร	ู(direct	instruction)	3)	
การบูรณาการการอ่านและการเขียน	(integrated	
reading	 and	 composition)	 (วัชรา	 เล่าเรียนดี.	
2548:	178)	และเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้
อีกวิธีหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน	คือ	การจัดการเรียน
รู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 SQ4R	 ซึ่งเทคนิคการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	โดยแต่ละ
ขั้นตอนนั้นให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีต่างๆ	เพื่อ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน	การอ่านทั้งสิ้น	เช่น	ขั้น
สำารวจ	 เป็นการดูแบบผ่านไปอย่างคร่าวๆ	 กวาด
สายตาเพือ่ดขูอ้มลูกวา้งๆ	ของบทอา่นเพือ่สำารวจ
ชื่อเรื่อง	สารบัญ	คำานำา	ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ	หลัง
จากน้ันสำารวจเป้าหมายของผู้เขียน	 และในขณะ

เดียวกันก็เป็นการ	จับใจความสำาคัญอย่างคร่าวๆ	
และดูหัวข้อย่อย	 ในแต่ละบท	 รวมถึงคำาถามและ
สรุปใจความท้ายบท	แล้วนำาไปตั้งคำาถาม	ซึ่งเป็น
คำาถามที่เกี่ยวข้องกับใจความสำาคัญในบทอ่าน	
โดยคำาถามทีถ่ามนัน้ไดแ้กใ่คร	อะไร	ทำาไม	อยา่งไร	
และเมื่อไหร่	 ซึ่งจะทำาให้การอ่านเป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมาย	 และจับประเด็นท่ีสำาคัญได้	 ซึ่งข้ันตั้ง
คำาถามนี้	 เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้
เรยีนไดว้างแผน	ควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการ
ที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายในการอ่านด้วยตนเอง	 
(พนิตนาฎ	ชูฤกษ์,	2551:	117-123)	

ผู้วิจัยจึงมีความต้องการในการที่จะ
เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 2	 วิธีคือ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	กับการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R	โดยทำาการ
ศกึษาตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การอา่นเพือ่
ความเข้าใจ	และการทำางานเป็นทีมของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 กับแบบ	 SQ4R	
เรื่อง	 love	 our	 environment	 วิชาภาษาอังกฤษ	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	กับ
แบบ	SQ4R	เรื่อง	Love	Our	Environment	วิชา
ภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	การอา่นเพือ่ความเขา้ใจ	และการทำางานเปน็
ทีมของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือ	แบบ	CIRC	กับแบบ	SQ4R
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สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	
CIRC	และแบบ	SQ4R	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร	ได้แก	่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่	6	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ในกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ในอำาเภอ
นามน	สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสินธุ์เขต	 3	 จำานวน	 6	 โรง	 จำานวนนักเรียน	
171	 คน	 ได้มาโดยการสุ่ม	 แบบกลุ่ม	 (cluster	
random	sampling)	โดยกลุม่ตวัอย่างเปน็นักเรยีน
จากโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์	 จำานวน	 2	
ห้องเรียน	จำานวน	56	คน	หอ้งเรยีนละ	28	คนโดย
นักเรียนห้องที่	1	 เรียนแบบ	CIRC	และนักเรียน
ห้องที่	2	เรียนแบบ	SQ4R	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R	 เรื่อง	 Love	Our	
Environment	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	รูปแบบละ	
8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	โดยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ	CIRC	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ	
มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมตัง้แต	่4.59	–	4.73	และ
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	SQ4R	มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมตั้งแต่	4.58	–	4.75	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 เรื่ อง	 Love	 Our	 
Environment	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เป็นแบบ

ทดสอบแบบเลือกตอบชนิด	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	
20	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.27	–	0.73	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายขอ้	ตัง้แต	่0.40	–	0.87	และคา่
ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.85	

3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ	ชั้นประถมศึกษา	ปีที่	6	เรื่อง	
Love	Our	Environment	แบบเลือกตอบชนิด	4	
ตวัเลอืก	จำานวน	30	ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.40	
–	0.67	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	
0.87	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	

4.	 แบบประเมินการทำางานเป็นทีมวิชา
ภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
จำานวน	 20	 ข้อ	 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	
0.24	–	0.80	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91	

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (pre-test)	 ทั้ง	 2	
กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง	 การ
เรียน

2.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ในกลุ่มทดลองกลุ่มที่	 1	 ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และให้นักเรียนใน
กลุ่มทดลองกลุ่มที่	2	ใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (post-test)	 ทั้ง	
2	 กลุ่มเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ	และแบบประเมินการทำางานเป็นทีม

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด	
การเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ	CIRC	กบัแบบ	SQ4R	
เรื่อง	Love	Our	Environment	ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	 โดย
การหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าร้อย
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ละ	และใช้สูตร	E1	/	E2	ในการหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้

2.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 กับแบบ	
SQ4R	(The	Effectiveness	Index:	E.I.)	

3.	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบ	 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ	 การ
อ่าน	และการทำางานเป็นทีมในการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแบบ	 SQ4R	 ด้วย	 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)

ผลการวิจัย
จากการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการ

ทำางานเปน็ทมีของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื	แบบ	CIRC	กบัแบบ	SQ4R	
สรุปผลได้ดังนี้	

1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วม
มือแบบ	CIRC	และแบบ	SQ4R	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	80.08/	78.05	และ	84.89/81.45	ตาม
ลำาดับ

2.	การจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื
แบบ	CIRC	และแบบ	SQ4R	มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ	0.6273	และ	0.6848	ตามลำาดับ

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม	 ระหว่าง
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่ม
มอื	แบบ	CIRC	และแบบ	SQ4R	แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1-2

ตาราง 1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีมของนักเรียนที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ	แบบ	CIRC	กับแบบ	SQ4R	

ตัวแปร คะแนนเต็ม

รูปแบบการเรียน

แบบ CIRC แบบ SQ4R

S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 15.61 0.74 16.29 1.18

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 30 22.25 2.62 23.68 1.31

การทำางานเป็นทีม 150 77.32 6.88 81.79 5.65
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อภิปรายผล
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
รว่มมือแบบ	CIRC	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	80.08/	
78.05	แสดงว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 สามารถนำาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ได้	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

1.1.1	 การสอนแบบ	 CIRC	 เป็นการ
สอนการอ่านที่มีองค์ประกอบของการสอนเพ่ือ
พัฒนาการอ่านและการเขียน	3	ประการ	คือ	1)	
กิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	 (basal	 –	 related	
activities)	2)	การสอนอา่นเพ่ือความเขา้ใจ	(read-
ing	 comprehension)	 และ	 3	 การบูรณาการ
หลักภาษาการใช้ภาษากับการเขียน	 (integrated	
reading	 and	 composition)	 (วัชรา	 เล่าเรียน
ดี.	2548:	180	-	184)	ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้อง	 เมื่อสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความ
เข้าใจเน้ือหา	 ทุกคนจึงมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบ
ผลสำาเร็จ	

1.1.2	บรรยากาศในหอ้งเรยีนเปน็ไปดว้ย
ความสนุกสนาน	 เมื่อใช้แบบท่ีมีการแข่งขันกัน	
นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทีจ่ะทำาคะแนน
กลุ่มตนเองให้สูงที่สุด	 เมื่อครูประกาศผลคะแนน	
ให้ทราบ	 นักเรียนมีการวางแผนในการที่จะทำาให้
คะแนนกลุ่มเพิ่มขึ้นในคราวต่อไป	

1.1.3	ขัน้ตอนในการสรา้งแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ	 CIRC	 เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระ
บวนการ	 โดยผู้วิจัยได้นำาแผนการจัดการเรียนรู้
เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ตรวจ
สอบความถูกต้องเหมาะสม	 นำามาปรับปรุง	 แล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ	 ความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้แผนการเรียน
รู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสม	 และนำา
ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแล้วนำากลับมาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อน
การสอนจรงิจงึทำาใหแ้ผนการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ	
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ที่ 	 75/75	 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกชนันท์	 ข่มอาวุธ	
(2549:	 58-84)	 ที่พบว่า	 ชุดการเรียนที่สอน
แบบ	 CIRC	 สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 89.97/81.37	
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	William	 and	 
others	 (2002:	235-248)	ได้ศึกษาผลของการ

ตาราง 2	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การอา่นเพือ่ความเขา้ใจ	และการทำางานเปน็ทมี	
ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ		CIRC	กับแบบ	SQ4R	

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F P

Pillai	‘s	Trace 0.407 3 52 11.90 0.00

Wilks	‘s	Lambda 0.593 3 52 11.90 0.00

Hotelling	‘s	Trace 0.687 3 52 11.90 0.00

Roy	‘s	Larget	Root 0.687 3 52 11.90 0.00



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 112 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558

สอนใจความสำาคญัของเรือ่งโดยดำาเนนิการจดัการ
เรียนการสอนในนักเรียนเกรด	2	 และเกรด	3	ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาในโรงเรียนที่มีระดับ
ความยากจนสูงโดยเปรียบเทียบการสอนแบบ
ปกติที่ใช้ในการสอนแบบความเข้าใจเรื่องราวกับ
โปรแกรมที่ปรับปรุงในเรื่องความเข้าใจแก่นเรื่อง
กับโปรแกรมความเข้าใจเรื่องราวทำาให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติิและนกัเรยีนจะมคีวามเขา้ใจสงูขึน้
เมื่อใช้การสอนที่นำาเอาโครงสร้างบทเรียนยุทธวิธี
และการอภิปรายมารวมกนัจากการศกึษางานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 เป็นรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ที่จะส่งผลถึงทักษะการเขียนโดยที่ครูผู้สอนต้อง
ดำาเนินการจัดการเรียนรู้พร้อมชี้แนะและร่วมสรุป
สาระสำาคัญของเรื่องที่อ่านเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจและมีพัฒนาการด้านการอ่านซึ่งจะ
ทำาให้นักเรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการ
จัดการเรียนรู้ของครูไปฝึกในขั้นของกิจกรรมกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนกล่าวคือทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านสูงขึ้นสามารถจับใจ
ความแปลความตีความและสรุปใจความของเรื่อง
ที่อ่านได้นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRCยังเป็น	 การส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน
ทำาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ผู้ศึกษาค้นคว้า
จึงได้นำาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ	CIRC	มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
เพิ่มพูนพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 วัลลภ  ดาศรี  (2552:	 
เวปไซต์)	ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง	การใช้กิจกรรมการ

เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
พัฒนาทักษะ	การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ	
จากนิทานอีสป	 สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	5	ที่พบว่า	การ	ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วม
มอืกนัเรยีนรูแ้บบผสมผสานเพือ่พฒันาทกัษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ	 จากนิทานอีสป	
สำาหรับนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน
บ้านวารไพรศรี  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์	 เขต	 1	 มีประสิทธิภาพ	 86.70/83.75   
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือแบบ	 SQ4R	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
84.89/81.45	 แสดงว่า	 แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว	้สามารถนำาไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ได้	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

1.2.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	เปน็วธิกีารสอนอา่นทีด่มีขีัน้ตอนการ
สอนที่เป็นระบบที่ชัดเจน	 เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมาก
ที่สุด	ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	
โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้น	 ยั่วยุให้นักเรียน
คิดและใช้ความสามารถในการอ่าน	 เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติตามขั้นตอนการอ่านทั้ง	6	ขั้น	แล้วจะทำาให้
นกัเรยีนสามารถจบัใจความสำาคญัจากเรือ่งทีอ่า่น
ได้ในที่สุด	

1.2.2	 วิธีสอนแบบ	 SQ4R	 เป็นเทคนิค
การสอน	 เพื่อหาข้อมูลสำาคัญของเรื่อง	 โดยให้
นักเรียนอ่านอย่างคร่าวๆ	 เพื่อสำารวจหาใจความ
สำาคัญของเรื่องที่อ่าน	 (survey)	 แต่ต่อจากนั้น
เป็นการตั้งคำาถาม	 โดยเปลี่ยนจากใจความสำาคัญ
ของเรื่องให้เป็นคำาถาม	(question)	ขั้นตอนต่อไป
ใหน้กัเรยีนอา่นบทอา่นเพือ่หาคำาตอบโดยละเอยีด	
(read)	 แล้วให้นักเรียน	 จดบันทึกข้อมูลต่างๆ	 
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(record)	ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่า
เรื่องหรือทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่ได้จด
บันทึกไว้	 (recite)	 ขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านที่นักเรียนได้
อ่าน	(reflect)	สุคนธ์	สินธพานนท์	(2545:	287)	
ทีก่ลา่วมาท้ังหมดเปน็สว่นหนึง่ทีท่ำาใหแ้ผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

1.2.3	ขัน้ตอนในการสรา้งแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 เป็นไปอย่างถูกต้องตาม 
กระบวนการในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้	
โดยผู้วิจัยได้นำาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	ตรวจสอบความถูก
ต้อง	ความเหมาะสม	นำามาปรับปรุง	แล้วเสนอผู้
เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	 เหมาะสม	
ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้
แผนการเรยีนรูม้คีณุภาพและประสทิธภิาพเหมาะ
สม	 และนำาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนำากลับมาปรับปรุงข้อ
บกพร่องก่อนการสอนจริงจึงทำาให้แผนการเรียน
รู้มีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ที่	
75/75	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ	
สุภาณี	โสโท	(2554:	80-121)	ที่พบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
81.86/79.63	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พัชชา	 กรีรัมย์	 (2555:	 92)	 ที่ทำาการศึกษาวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ	 การคิดวิเคราะห์และการยอมรับ
นับถือตนเอง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด	 และวิธีการเรียนรู้
แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	
วิชาภาษาอังกฤษ	 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 	 6	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	78.24/88.09	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 มีค่าเท่ากับ	
0.6273	แสดงว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ	CIRC	ทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ	 62.73	 และดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
รว่มมอืแบบ	SQ4R	มคีา่เทา่กบั	0.6848	แสดงวา่	
การจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ	SQ4R	
ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรูค้ดิเปน็
ร้อยละ	68.48	ทั้งนี้	อาจเป็นผลเนื่องมาจาก

2.1	 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลาก
หลายไม่น่าเบื่อ	 นักเรียนเรียนแล้วมีความรู้สึก
สนุกสนาน	

2.2	 สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของเกสตัลท์	 ว่าด้วยกฎของความชอบ	 ซึ่งเป็น
หลักสำาคัญในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ	 หาก
นักเรียนได้อ่านในสิ่งที่ตนเองชอบก็จะช่วยให้
กิจกรรมการเรียนด้านการอ่านมีความหมายต่อ
ตวันกัเรยีน	และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
อ่านแบบ	 SQ4R	 นั้นเป็นวิธีการสอนอ่านอย่างมี
ข้ันตอนและเป็นระบบทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อ
เรือ่งทีอ่า่น	สามารถจำาใจความสำาคญัของเรือ่งและ
นักเรียนมีความคงทนในเรื่องที่อ่าน

2.3	 การสอนอ่านแบบ	 SQ4R	 เป็น 
กระบวนการอ่านท่ีมีข้ันตอนการอ่านอย่างเป็น
ระบบ	นกัเรยีนตอ้งพยายามหาความหมายจากสิง่
ที่อ่าน	โดยใช้ขั้นตอนทั้ง	6	ของวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ	 ที่ส่ง
เสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากยิ่ง
ขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ	 สุภาณี	 โสโท	 (2554:	
80-121)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วธิเีรยีนรูแ้บบ	SQ4R	วชิาภาษาองักฤษ	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	6	มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6504	
แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ทางการเรยีน	คดิ
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เป็นร้อยละ	65.04	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม	 ระหว่าง
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือ	แบบ	SQ4R	สูงกว่า	 แบบ	CIRC	อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ทั้งนี้อาจเป็นผล
เนื่องมาจาก

3.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีเรียน
รู้	 SQ4R	 เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่	 ช่วยให้
นักเรียนคิดโดยผ่านการอ่านได้ดียิ่งขึ้น	 และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน	 โดยนักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธี
เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ตามขั้นตอนทั้ง	 6	 ขั้น	 ดังนี้
ขั้นสำารวจ	(survey)	ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนสำารวจ
เรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าวๆ	 เพ่ือหาจุดสำาคัญ
ของเรื่อง	 ขั้นต้ังคำาถาม	 (question)	 ขั้นที่ผู้สอน
ควรต้ังคำาถามเกีย่วกบับทอา่นนกัเรยีนเพ่ือฝกึการ
ตอบคำาถาม	 คำาถามจะช่วยให้ผู้อ่านมีความอยาก
รู้อยากเห็น	 และทำาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว	 ขั้น
อ่าน	 (read)	 ขั้นการอ่านข้อความในบทหรือตอน
นัน้ๆ	ซ้ำาอยา่งละเอยีดและในขณะเดียวกนักค็น้หา
คำาตอบสำาหรบัคำาถามทีไ่ด้ต้ังไว	้ขัน้บอกคำาตอบอกี
ครั้ง	 (record)	ขั้นกิจกรรมที่เมื่อผู้เรียนได้คำาตอบ
แล้ว	 ก็จะจดบันทึกข้อมูลต่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้นและสามารถจำาคำาตอบนั้นได้	 ขั้นสรุป	 เป็นขั้น
เขียนสรุปใจความสำาคัญ	(recite)ขัน้ฝกึทกัษะ	เปน็
ขัน้ทบทวน	(reflect)	กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนวเิคราะห์
วจิารณ	์บทอ่านทีผู่เ้รยีนได้อา่นแลว้แสดงความคิด
เหน็ในประเดน็ทีม่คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งหรอืเหน็
แตกต่าง	ไม่เพือ่ใช้ประกอบการทบทวนเรือ่งทีอ่า่น
ทัง้หมด	แลว้นักเรยีนสง่ตวัแทนนำาเสนอสรปุความ
จากเรื่องที่อ่าน

3.2	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบ	 SQ4R	 นี้ทำาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์	
คอืเรยีนรูท้ีจ่ะจบัใจความสำาคัญได้เรว็	เขา้ใจเน้ือหา

ที่มีความยากได้ง่ายขึ้น	 ผู้เรียนจดจำาเรื่องที่อ่าน
ได้นาน	 ช่วยให้รู้จักการคาดเดาคำาถามท่ีจะพบใน
แบบทดสอบ	 และไม่จำาเป็นต้องกลับไปทบทวน
อีกครั้ง	 เพราะสรุปใจความสำาคัญทุกอย่างไว้แล้ว
จากการจดบันทึก

3.3	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 นี้
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิประสทิธภิาพในการอา่นดกีว่าการ
อ่านโดยไม่ได้ตั้งคำาถามเอาไว้ล่วงหน้า	 จะทำาให้
การอา่นไมม่จีดุมุง่หมายทีแ่นน่อนวา่ตอ้งการอะไร
หลังการอ่าน	 อ่านแล้วอาจจะจับจุดสำาคัญหรือ
อา่นไปแลว้ใชจ้ดุมุง่หมายเหมอืนกบัการเหวีย่งแห
ไม่รู้ว่าจะจับอะไร	 ได้อะไรหรือไม่	 แต่ถ้ามีการตั้ง
คำาถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดจากคำาถามและ
พยายามหาคำาตอบเมื่อผู้สอนถาม	 ดังนั้นการใช้
คำาถามจึงเป็นแนวทางที่จะทำาให้ผู้เรียนอ่านอยู่ใน
ขอบเขตที่ตั้งไว้	 แล้วจะทำาให้ดีขึ้น	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	Krause	 (2001:	Abstract)	 ได้
ศึกษาผลของการใช้วิธีสอนที่อาศัยทฤษฎีการนำา
เสนอผลงานเพื่อความเข้าใจ	 ผลปรากฏว่า	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการสอนแบบ	 SQ4R	 และทฤษฎี
การนำาเสนอผลงาน	จากการทดลองไมม่นียัสำาคญั
ทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองของคะแนนหลังการ
ทดลองค่าคะแนนแตกต่างกันเล็กน้อย	 ผลการ
วเิคราะหค์า่สหสมัพนัธข์องขอ้มลูชีใ้หเ้หน็วา่ทฤษฎี
การนำาเสนอผลงานจะมีประโยชน์	ถ้าเพิ่มเวลาใน
การสอนใหม้ากขึน้	แตส่ำาหรบัการสอนแบบ	SQ4R	
ไมต่อ้งเพิม่เวลาซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่การสอนแบบ	SQ4R	
ช่วยให้นักเรียนพัฒนาการอ่านได้ดีขึ้น	 นัยนา	 จัน
ตาวงศ์	(2551:	33-46)	ได้ศึกษาการพัฒนาการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยใช้วิธี	ซี	ไอ	อาร์	ซี	มี
วัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
วิธี	ซี	ไอ	อาร์	ซี	สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการอ่าน	 และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการซึ่ง	 ตั้งความต่าง
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ไว้ที่	 25%	 และศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนโดยใช้วิธี	ซี	ไอ	อาร์	ซี	
ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 ได้แผนการจัดการเรียน
รู้ของนักเรียนชั้นประถม	ศึกษาปีที่	 6	 โดยใช้วิธีซี	
ไอ	 อาร์	 ซี	 ซ่ึงสามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนได้	 2)	 นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนการอ่าน	 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของความต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนอยู่
ที่	 31.43%	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	พัฒนาการที่ตั้งไว้ที่	
25%	3)	พฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรยีน	พบ
ว่า	 การแสดงออกของพฤติกรรม	 ด้านการปฏิบัติ
ตนที่ดีต่อเพื่อน	 และด้านการมีส่วนร่วมในการทำา
กจิกรรมอ	ยูใ่นระดับสงูมาก	และสอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของพชัชา	กรรีมัย์	(2555:	92)	ทีท่ำาการศกึษา
วจิยัเรือ่งการเปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่น
เพื่อความเข้าใจ	 การคิดวิเคราะห์และการยอมรับ
นับถือตนเอง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด	 และวิธีการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี
ที่	6	ที่พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	การ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	มคีวามสามารถ
ในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ	วชิาภาษาองักฤษ	หลงั
เรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่	.017	อีกทั้งหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ยังพบว่า	วิธีการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าวิธีการเรียนรู้แบบ	CIRC	ในทุกตัวแปร	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1.1	 การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ	
CIRC	และ	แบบ	SQ4R	นักเรียนบางส่วนยังไม่มี

การอธิบายซักถาม	ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม	เมื่อ
ครใูหท้ำาใบงานหรอืแบบฝกึหดั	นกัเรยีนทีเ่ขา้ใจใน
เนือ้หาจะทำา	นกัเรยีนทีย่งัไมเ่ขา้ใจจะไมก่ลา้แสดง
ความคดิเหน็	ดงันัน้	ครคูวรเอาใจใสแ่ละเนน้ย้ำาใน
เรื่องหลักการของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือว่า	
ตอ้งการใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั	และเกดิความ
รบัผดิชอบรว่มกนั	พรอ้มกบักระตุน้การเรยีนรูด้ว้ย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง
แรกครูควรชี้แจงข้อตกลง	 ข้อปฏิบัติ	 และเกณฑ์
ต่างๆ	 ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1.3	 ครูควรแจ้งผลการทำากิจกรรม	 หรือ
การทดสอบใหน้กัเรยีนทราบทนัท	ีเพือ่ใหน้กัเรยีน
ทราบผลงานของตนเองและของกลุ่ม	 ซึ่งจะส่งผล
ใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้และเปน็แรงจงูใจ
ในการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อื่นๆ	 มาใช้	 เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ

2.2	ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ	เชน่	การ
เขยีนเชงิสรา้งสรรค	์ความพงึพอใจในการเรยีน	โดย
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ	แบบ	CIRC	และ	แบบ	SQ4R	

2.3	ควรมีการนำารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	แบบ	CIRC	และแบบ	
SQ4R	 ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ	 เช่น	
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 116 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558

เอกสารอ้างอิง
กชนันท์	ข่มอาวุธ.	(2549).	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์สามพราม จงัหวดันครปฐม ทีส่อนดว้ยเทคนคิ 
CIRC กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์	ค.ม.	นครปฐม:	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ฐิติกาณจน์	 จันทรสมบัติ.	 (2554).	การพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม	สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	โรงเรยีนมหาวชิานกุลู.	วารสารการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1(1):	(76-85).

นัยนา	 จันตาวงศ์.	 (2551).	การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี. การค้นคว้าแบบอิสระ	ศษ.ม.	เชียงใหม่:	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.	

ปิยะภรณ์	ชัยสงค์.	(2552).	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษา
อังกฤษ	เรื่อง	Myself	and	Family	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม	 (TAI).	 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 3(3):	(16-23).

พนิตนาฎ	ชฤูกษ์.	(2551).	อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั.	กรงุเทพฯ:	สำานกัพมิพเ์ฟรสิทอ์อฟเซท.

พชัชา	กรรีมัย.์	(2555).	การเปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจการคดิวเิคราะหแ์ละ
การยอมรับนับถือตนเองระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด
และวิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม.	
มหาสารคาม:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วชัรา	เลา่เรยีนด.ี	(2548).	เทคนคิและยทุธวธิพีฒันาทกัษะการคดิการจดัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ.	นครปฐม:	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัลลภ	ดาศรี.	(2557).	รายงานการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ จากนิทานอีสป สำาหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5.	http://www.sjp.tht.in/wanlop.html.	1	ก.พ.	2557.

ศศโิสภา	แสงกมล.	(2554).	การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคตติอ่การเรยีน	วชิาภาษา
อังกฤษ	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเปน็ฐาน	กบัการจดักจิกรรม	การเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญา.	วารสารศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 5(3):	(34-42).

สุคนธ์	สินธพานนท์.	(2545). วิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา.	กรุงเทพฯ:	9119	เทคนิคพริ้นติ้ง.

สุภาณี	โสโท.	(2554).	การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และแรง
จงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรียน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ระหวา่งการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWL PLUS กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม.	มหาสารคาม:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.



Journal of Education, Mahasarakham University 117 Volume 9 Number 1 January - March 2015

Krause,	 H.M..	 (2001).	 Establishment	 and	maintenance	 of	 parasegmental	 compartments.	
Development. 128(7):	1109—1118.

Williams,	 J.	 P.	 and	 others.	 (2002).	 “Teaching	 Elementary	 School	 Students	 to	 Identify	 
Story	Themes,”	Journal of Educational Psychology. 94(2):	235	–	248	;	January,	
2002.


