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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการ
เขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จำ�นวน 11 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
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Abstract

The purposes of this study were: 1) to study the learning achievement of reading and
writing for comprehension after and before using CIRC cooperative learning technique for
Prathom suksa 2 pupils. 2) To study the satisfaction on reading and writing for comprehension by using CIRC cooperative learning technique for Prathomsuksa 2 pupils. The samples
were 11 Prathom suksa 2 pupils of Bannongyaplong school selected by using cluster random
sampling method. The instruments were: 1) the reading and writing for comprehension by
using CIRC cooperative learning technique lesson plan. 2) The learning achievement test.
3) The satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were: mean, standard
deviation and t-test for dependent sample.
The results of the study were as follows: 1) mean score of the reading and
writing for comprehension by using CIRC cooperative learning technique post-test was higher
than pre-test at the .01 level of significance. 2) The satisfaction on the reading and writing
for comprehension by using CIRC cooperative learning technique was at the highest level
Keywords: CIRC cooperative learning technique, learning achievements, satisfaction

บทนำ�

ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจำ � ชาติ
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มคี วามเป็นไทย เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทำ�ให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดำ�รง
ชีวติ ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสขุ
และเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพือ่ พัฒนาความ
รู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
นำ�ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั เป็นสือ่ แสดงภูมปิ ญ
ั ญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ
เป็นสมบัติล้ำ�ค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และ

สืบสานให้คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป (สำ�นักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความ
สำ�คัญของภาษาไทยจึงได้จดั ทำ�หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เพือ่ สร้าง
พื้นฐานการคิด การเรียนรู้ การแก้ปัญหา และให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนให้เกิดความเจริญงอกงาม
ในการใช้ภาษาตามวัยรวมถึงการคิดสร้างสรรค์
คิดวิพากษ์ คิดวิจารณ์ คิดตัดสินใจแก้ไขปัญหา
วินิจฉัยเรื่องราวและการใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล
ตลอดจนทำ � ให้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของภาษาไทย
ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนไทย และ
เป็นปัจจัยในการสร้างเอกภาพของชาติ โดยระบุ
คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยเมื่อจบหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนต้องมีความรู้ความ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถใช้ ภ าษาสื่ อ สารได้ อ ย่ า งดี อ่ า น เขี ย น
ฟัง ดูและพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้
และการใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์
งานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรม สามารถนำ�
ทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกาลเทศะ
บุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคี
ในความเป็ น ชาติ ไ ทย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี วิ สั ย ทั ศ น์ โลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกลและลึ ก ซึ้ ง
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, สำ � นั ก วิ ช าการและ
มาตรฐาน, 2550: 1)
การอ่ า นและการเขี ย นคำ � เป็ น ทั ก ษะ
พื้นฐานสำ�คัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาทั้ง
ในการเรียนระดับพื้นฐานและในระดับสูง การ
เรียนในระดับพื้นฐานจะเน้นในด้านการอ่านการ
เขียนได้ถูกต้อง มีความแม่นยำ�ในหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญและเป็นความจำ�เป็น
ของนั ก เรี ย นทุ ก คน ครู ผู้ ส อนในระดั บ พื้ น ฐาน
จำ�เป็นต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งหลักและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาไทย อันได้แก่ หลักการสะกดคำ� ไตรยางศ์
การผันเสียงวรรณยุกต์ คำ�ควบกล้�ำ อักษรนำ� เป็นต้น
และครูผสู้ อนจะต้องสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีลำ�ดับขั้นจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่อง
ยาก ทำ�ให้นักเรียนเรียนรู้ไปตามลำ�ดับอย่างต่อ
เนื่องและไม่รู้สึกว่าการเรียนภาษาเป็นเรื่องยาก
การสอนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทยให้แก่นักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูต้องใช้เทคนิค
อย่างหลากหลาย ใช้วิธีสอนสอดแทรกหลักภาษา
ไปในกระบวนการเรียนการสอนอ่านสอนเขียน
อย่างผสมผสานกลมกลืน นั่นก็หมายความว่าครู
จะต้องรู้วิธีการสอนหลักภาษา โดยผสมผสานไป
กับการสอนการใช้ภาษา และสอนให้สนุกด้วยการ
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ให้นักเรียนสังเกตการใช้ภาษา สรุปเป็นกฎเกณฑ์
ด้วยตนเองจะได้ไม่ทำ�ให้นักเรียนเบื่อวิชาภาษา
ไทย หากนักเรียนรักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย
ก็จะเป็นคนรักการอ่านและการเขียน ซึ่งนับเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำ�คัญยิ่งอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระนั้นๆ (กรม
วิชาการ, 2546: 133)
สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่า
นักเรียนมักเขียนสะกดคําผิดพลาดมาก จากการ
ศึกษาผลงานวิจัยและความคิดเห็นของนักการ
ศึกษา พบว่า สาเหตุทนี่ กั เรียนสะกดคําผิดนัน้ เนือ่ ง
มาจาก การไม่ระมัดระวังในการเขียน ขาดการ
ฝึกฝน ไม่รู้ความหมายของคํา ไม่พยายามศึกษา
หลักเกณฑ์ทางภาษา อีกทั้งยังได้รับตัวอย่างใน
การใช้ภาษาทีผ่ ดิ ๆ จากสือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ มวลชน
ต่างๆ มาใช้จนเกิดความเคยชิน การที่จะขจัด
ปัญหาการเขียนสะกดคําผิดของเด็กได้นั้นจําเป็น
จะต้องอาศัยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง
และสื่อต่างๆ ควรมีส่วนช่วยเหลือให้เด็กได้เรียน
รู้หลักการอ่านและเขียนสะกดคําที่ถูกต้อง (กรม
วิชาการ, 2541: 61-62)
ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
60 (รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา
ขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน, 2562: 45) ซึ่งต่ำ�
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ
80 เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องมีน
โยบายสําคัญที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะคำ�นึงถึง
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและสัมฤ
ทธิผลสูงสุด ซึ่งในเบื้องต้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้
เป็นอันดับแรก เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือ
เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพในการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC เพราะ
เป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน
และบูรณาการทั้งการอ่านและการเขียน เข้าด้วย
กัน
เทคนิ ค CIRC หรื อ Cooperative
Integrated Reading and Composition เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการ
สอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะรูปแบบนี้ประกอบ
ด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการ
อ่านแบบเรียน การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
การบูรณาการภาษากับการเรียน (ทิศนา แขมมณี,
2554: 70–71) โดยการเรียนการสอนแบบ CIRC
เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
อ่านไปพร้อมๆ กับการเรียนเป็นกลุ่มที่คํานึงถึง
ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม คละความ
สามารถเป็นกลุม่ ย่อย ให้สมาชิกแต่ละคนตระหนัก
ว่ า ตนมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ กลุ่ ม เท่ า เที ย มกั น ซึ่ ง
เป็นการฝึกการทํางานเป็นทีม การช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ ม และฝึ ก ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม
จากการศึ ก ษาปั ญ หาในการอ่ า น การ
เขี ย น และผลการวิ จั ย ต่ า งๆ ทำ � ให้ ผู้ วิ จั ย มี
ความเห็ น ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
เทคนิค CIRC เป็นวิธที เี่ หมาะสมสำ�หรับการแก้ไข
ปัญหาการอ่านและการเขียน เพราะเป็นวิธีการ
สอนที่ นำ � การเรี ย นเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ มาใช้ ใ น
การอ่ านและการเขียนโดยตรง ดัง นั้น ผู้วิจัยจึง
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นำ�การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ให้มีคะแนน
เฉลี่ ย สู ง ขึ้ น โดยมี ก ารจั ด ทำ � แผนการจั ด การ
เรี ย นรู้ ใ ห้ มี รู ป แบบน่ า สนใจ มี กิ จ กรรมการฝึ ก
ปฏิบัติที่หลากหลาย และจัดเนื้อหาให้เหมาะสม
กั บ ระดั บ ความสามารถของผู้ เ รี ย น อั น จะเป็ น
เครื่องมือในการช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และการเขี ย นของนั ก เรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรือ่ ง การอ่านและการเขียนเพือ่ ความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนกับหลังเรียน
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
เรือ่ ง การอ่านและการเขียนเพือ่ ความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สมมุติฐานการวิจัย

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านและการเขียน
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
1) ขั้นเตรียม
2) ขั้นสอน
3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม
4) ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มลำ�ปลายมาศ 5
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 7
โรงเรียน 7 ห้อง รวมนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำ�เภอ
ลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 1 ห้อง จำ�นวน
นักเรียน 11 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่อง
มือในการวิจัย 3 ชนิด ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 4
แผน ใช้เวลาในการทดลองครั้งละ

3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง และทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 14
ชั่วโมง ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดความสามารถในการอ่านและ
การเขียนเพื่อความเข้าใจ หลังจากที่นักเรียนเรียน
จบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อ แบบอัตนัย
จำ�นวน 10 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ มีค่าความ
ยาก-ง่ายเท่ากับ 0.60 และมีค่าอำ�นาจจำ�แนก
เท่ากับ 0.30
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการ
เขียนเพือ่ ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิค CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.71
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนทำ�การทดลอง ผู้วิจัยได้ทำ�ความ
เข้าใจกับนักเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรู้ด้วย
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กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC เรื่อง การอ่านและการ
เขียนเพื่อความเข้าใจ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2
2. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุม่ ตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง
การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจจำ�นวน 30
ข้อ แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้พร้อม
ทั้งเก็บข้อมูลไว้
3. ดำ�เนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรือ่ ง การอ่านและการเขียนเพือ่ ความเข้าใจ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC จำ�นวน 4 แผน ใช้เวลา
ทั้งหมด 14 ชั่วโมง โดยทำ�การสอนในส่วนของ
เนื้อหา จำ�นวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
ทดสอบก่อนเรียน จำ�นวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
1 ชัว่ โมง และทดสอบหลังเรียน จำ�นวน 1 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 6
สัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน
สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง มาตรา กก
สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง มาตรา กด
สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง มาตรา กน
สัปดาห์ที่ 5 เรื่อง มาตรา กบ
สัปดาห์ที่ 6 ทดสอบหลังเรียน
4. ทดสอบหลังเรียน หลังจากการทดลอง
สิ้นสุดลง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียน
5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค CIRC สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
นำ�คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545: 166) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
น้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
ลำ � ดั บ ขั้ น ตอนในการนำ � เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ก่อนเรียนและหลังเรียน
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ
เรียนรูเ้ รือ่ ง การอ่านและการเขียนเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC

ตาราง 1

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่
2 ที่เรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ก่อนเรียนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ เรื่องการ
อ่านและ การเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ก่อนเรียน
และหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

×
30
30

จากตาราง 1 พบว่า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้เรื่อง การอ่านและ
การเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับ
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตาราง 2
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12.27
25.00

S.D.

df

t

2.10
1.79

10

5.71*

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การเรียน
รู้เรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง
การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
รายการ

ด้านครูผู้สอน
ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ค่าเฉลี่ย

4.55
4.55
4.53
4.47
4.52

S.D.
2.45
4.24
1.83
2.68
0.24

แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่อง
การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 คะแนน ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายการประเมินความพึง
พอใจในแต่ละด้านตามลำ�ดับดังนี้ ด้านครูผู้สอน
มีค่าเฉลี่ย 4.55 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความ
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.55
คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.53
คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด
และด้านการวัดและประเมิน ผลมีค่าเฉลี่ย 4.47
คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก

สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนเรือ่ ง
การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรูเ้ รือ่ ง การอ่านและการเขียน
เพื่ อความเข้ าใจ โดยใช้ก ารเรียนรู้แบบร่ว มมือ
เทคนิค CIRC อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจเรือ่ ง การอ่านและ
การเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ ง การอ่าน
และการเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้
เห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ช่วย
ให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยเนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธีการสอนที่ฝึก
การอ่ า นและการเขี ย นโดยใช้ ก ระบวนการการ
เรียนเป็นกลุ่มเป็นเครื่องมือ มีลำ�ดับขั้นตอนดังนี้
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถของ
นักเรียน สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเรียนรู้
ทบทวนความรู้เดิม นําเสนอคำ�พื้นฐานใหม่ สอน
ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงและช่วยกันเขียนคำ�
โดยวิเคราะห์คําจากข้อความกับคู่ของตน จากนั้น
ให้ นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป เป็ น ผลงานกลุ่ ม และ
ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ซึ่ ง การที่ นั ก เรี ย นได้ ทำ �
กิจกรรมต่างๆ เป็นกลุ่มตามระดับความสามารถ
นั ก เรี ย นที่ เ ก่ ง จะได้ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ อ่ อ น
นั ก เรี ย นที่ เ ก่ ง จะสามารถสอนเพื่ อ นได้ ทำ � ให้
ตนเองมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ เ รี ย นได้ ดี
ยิ่งขึ้น ส่วนนักเรียนที่อ่อนจะสามารถเรียนรู้ได้
โดยไม่เครียด สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือกัน
เพื่อความสำ�เร็จของกลุ่ม จากลำ�ดับขั้นตอนการ
สอนดั ง กล่ า วจึ ง ทำ � ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจใน
การอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา พงษ์วาปี
(2550: 91-93) ได้ศึกษาความสามารถในการ
อ่ า นและเขี ย นภาษาไทยและทั ก ษะการทํ า งาน
ร่วมกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนตําบล
บ้านโพธิ์ อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมาเขต 1 จํานวน 28 คน โดยใช้
รูปแบบการสอน CIRC พบว่า นักเรียนมีความ
สามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยโดยใช้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูป CIRC สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าํ หนดร้อยละ 70 อย่าง
มีนยั สาํ คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของจิรภา จันทพัฒน์ (2550: 116-117) ได้
ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบ CIRC ที่มีต่อความ
เข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ CIRC มีความเข้าใจ
ในการอ่านหลังสอนสูงกว่าก่อนการสอน และมี
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยหลังการสอน
สูงกว่าก่อนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุขจิตร มีชื่อ (2556: 61-62) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC
พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC
มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของ
นั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นั กเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 2 มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและ
การเขียนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
และชอบในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
CIRC เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมใน
การคิด การทำ�กิจกรรมกลุ่มที่เน้นการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทำ�ให้
เกิด ความอบอุ่ น มีกำ�ลัง ใจในการเรียน ส่ง ผล
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนและ
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เข้าใจถึงการอ่านและการเขียนคำ�ในภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวริษา
จันทร์ลี (2560: 64-65) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถด้ า นการอ่ า นและการเขี ย นเพื่ อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านและการเขียนเพื่อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิ ค CIRC โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (
=4.39, S.D.=0.21) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดาราณี โพธิไ์ ทร (2552: 77) ได้ศกึ ษาการพัฒนา
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ�
ที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ�ที่ไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกด โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ มากเอียด
(2558: 78) ได้ศึกษาการใช้ชุดการสอนพัฒนา
ความสามารถด้าน การอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่อง การ
อ่านและการเขียนเพือ่ ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำ�หรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน
1. ควรจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ในเนื้อหา
อื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น เรื่องสั้น นิทาน บทความ
บทละคร เป็นต้น
2. ควรเลือกเนือ้ หาการสอนทีม่ คี วามยาก
ง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยควรเริ่มจาก
เรื่องง่ายๆ แล้วพัฒนาไปสู่เรื่องที่มีความซับซ้อน
มากขึ้นไปตามลำ�ดับ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนำ�กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ไปศึกษากับตัวแปรอื่น เช่น ความ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะทางสังคม เป็นต้น
2. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ก าร
จัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธกี าร
สอนแบบอื่นๆ
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