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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน            
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ก่อนและหลังเรียน และ
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต�ำบลโชคชัย                
อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
40 คน เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้   แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบวัดความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 19.27 หรือคิดเป็นร้อยละ 48.19                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.94 และหลังเรียนเฉลี่ย 30.02 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.75 และ     
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 10.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 26.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.78 ส่วนความสามารถในการเขียนภาษา
ไทย ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 8.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 48.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย 15.32  
หรือคิดเป็นร้อยละ 76.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.68 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 6.65 หรือคิดเป็นร้อยละ 33.25                              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51 และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                                              
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC อ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนภาษาไทย
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ABSTRACT

This objectives of this research were 1) to study of analytical reading and writing ability in Thai language
of students, 2) to compare the of analytical reading and writing ability in Thai language of students before and
after the lessons, and 3) to compare the analytical reading and writing ability in Thai language of students
through CIRC technique Cooperative learning after the lessons with the standard 60 percent standard.
The sample was 40 students studying in Matthayomsuksa 2/1 from Chotchaisamakkee School Chokchai
Sub district, Chokchai District, in Nakhon Ratchasima Educational Service Area office 31 at the 2nd semester
of the academic year 2016. The research tools were the lesson plans for teaching the analytical reading and
writing ability in Thai language. The data were analyzed by using mean, percentage, standard deviation and
t-test. The finding showed that the students had the analytical reading before at the average of 19.27, 48.19 %
and (S.D. = 3.94) after learning of the average of 30.02, 75.07 % and (S.D. = 2.75) progress 10.75, 26.88 and
(S.D. = 2.78) writing ability in Thai language before at the average of 8.67, 48.19 % and (S.D. = 2.36) after
learning of the average of 15.32, 76.62 % and (S.D. = 1.68) progress 6.65, 33.25 % and  (S.D. = 1.51) The
post-learning had statistical higher significance than pre-learning in all aspects .05 level. The post -earning had
statistical higher significance than the 60 percent criteria in all aspects at .05 level.
Keywords: CIRC Technique Cooperative Learning, Analytical reading, writing ability in Thai Language  

บทน�ำ	

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ เป็นสมบัตทิ าง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
เพราะภาษาเป็นทั้งมวลประสบการณ์ และเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร ท�ำให้เกิดความเข้าใจระหว่างมนุษย์
(วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์,   2552, น. 1) นอกจากนี้ภาษาไทย
ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์                  
จากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ตลอดจนแสดงถึงภูมิปัญญาของ
บรรพบุ รุ ษ ด้ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี และสุ น ทรี ย ภาพ             
โดยบันทึกไว้ในรูปของวรรณคดี และวรรณกรรมอันล�้ำค่า
ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความส�ำคัญและเป็นสมบัติของชาติที่
ควรแก่การเรียนรู้ เพือ่ อนุรกั ษ์และสืบสานให้คงอยูต่ ลอดไป  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ได้ก�ำหนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 สาระ ได้แก่
สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและ             
การพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและ

วรรณกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล         
คิดเป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตามหลักสูตรดัง
กล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีความสามารถ
ในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า  สามารถอ่าน และเขียนสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ
และลักษณะเฉพาะของภาษา มีกิจกรรมที่หลากหลาย           
น�ำไปสู ่ ก ารคิ ด และสามารถเขี ย นสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และน�ำภาษา
ไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552, น. 62)
ปัจจุบันชีวิตของมนุษย์ต้องอาศัยการอ่านเป็นหลัก
ส�ำคัญ จึงจะสามารถสื่อความหมายกันได้ถูกต้อง การอ่าน
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิต ต่อความเจริญในด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์ การอ่าน  จะท�ำให้ผอู้ า่ นเป็นผูห้ ตู ากว้างแล้ว คนอ่าน
จะเป็นผูท้ นั ต่อเหตุการณ์ ความเคลือ่ นไหวของโลก การอ่าน
จะเกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง หากผู ้ อ ่ า นรู ้ จั ก เลื อ กอ่ า น                 
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รู้วิธีอ่าน ทั้งอ่านออก อ่านเป็น สามารถเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
การอ่ า น เชิ ง วิ เ คราะห์ ซึ่ ง เป็ น การอ่ า นในระดั บ ที่ สู ง                
ต้องอาศัยกระบวนการคิด พินิจพิเคราะห์ แยกแยะให้เห็น
ถึงเจตนา อารมณ์ ทัศนคติ แก่นของเรื่อง ลักษณะและ
ประเภทของงานเขียน จุดดี จุดเด่นของเรื่อง การใช้ภาษา
กลวิธีการน�ำเสนอ (รัญจิตร   แก้วจ�ำปา, 2544, น. 25)            
การอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยฝึกให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิด สติ
ปัญญา และรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน มีความรอบคอบต่อการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง             
ในโลกของยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนน�ำไปสู่
การสร้างวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ทักษะ
การอ่านผู้อ่านต้องจับใจความส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้        
เพื่ อ น�ำความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ผู ้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะ
ทางการอ่านท�ำให้ได้ความรูม้ าก เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของ
การอ่าน ผู้อ่านจ�ำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะการอ่าน
อย่างแท้จริง เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในการด�ำเนินชีวติ และ
พัฒนาตนเองอย่างแท้จริง (กองเทพ  เคลือบพณิชกุล, 2542,
น. 10) นอกจากทักษะ     การอ่านทีม่ คี วามส�ำคัญแล้ว ทักษะ
การเขียนก็มีความส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตเช่นกัน
การเขียนเป็นการใช้ตัวหนังสือ หรือเครื่องหมาย           
ในการสื่อสาร ปัจจุบันเรามีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้การเขียน
มากขึ้น ทั้งในการศึกษา การท�ำงาน และการติดต่อสื่อสาร
ทั่วไป เช่น เขียนบันทึก เขียนสรุปความ เขียนแสดงความ
คิดเห็น เขียนเรียงความ เป็นต้น ดังนั้น  การเขียนต้องใช้
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และจินตนาการ
ของผู้เขียนออกมาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ          
จุดมุ่งหมายในการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้ได้
ความเข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการได้ และใช้ภาษา              
ได้อย่างถูกต้อง (จิรวัฒน์   เพชรรัตน์   และอัมพร  ทองใบ,
2555, น. 285)   
จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรี ย นโชคชั ย สามั ค คี ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีปัญหาในด้านการอ่าน และการเขียนมากที่สุด โดยจาก                

3

ผลการประเมิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนโชคชัย
สามัคคี ปีการศึกษา 2557 ในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ต�่ำที่สุด คือ สาระการอ่าน คะแนนเฉลี่ย 38.54 และสาระ
การเขียน คะแนนเฉลี่ย 41.52 (สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ, ออนไลน์.  2558) และการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ เขตพื้ น ที่ LAS (Local                        
Assessment System) ปีการศึกษา 2557 พบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 42.90
ซึ่ ง ผลการทดสอบดั ง กล่ า วต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น  
คุณภาพการศึกษาที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก�ำหนดไว้
ร้อยละ 50 (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 31, ออนไลน์.  2558) และจากผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         
ปีการศึกษา 2557 นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ           
ดีเยี่ยมร้อยละ 19.17 ระดับดีร้อยละ 8.46 ระดับพอใช้           
ร้ อ ยละ 13.07 และระดั บ ปรั บ ปรุ ง ถึ ง ร้ อ ยละ 59.30         
(โรงเรียนโชคชัยสามัคคี, 2558, น. 22)
ผลการประเมินดังกล่าว สาระทีค่ วรได้รบั การพัฒนา
อย่ า งเร่ ง ด่ ว น คื อ สาระการอ่ า น และสาระการเขี ย น            
เพราะมีคะแนนตำ�่ สุด เมือ่ เทียบกับสาระอืน่ และได้วเิ คราะห์
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ 
เนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถตีความหรือจับใจความได้
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขาดการฝึกทักษะ
การเขียน ซึ่งสังเกตได้จากการที่นักเรียนไม่สามารถท�ำ
ข้อสอบอัตนัยได้ ไม่มีการเขียนสรุปความที่เป็นแนวคิด        
ของตนเอง และผู ้ ส อนไม่ จั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยยึ ด ผู ้ เ รี ย น              
เป็นส�ำคัญ ไม่มีเทคนิควิธีที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสามารถ
อ่านวิเคราะห์และเขียนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถ           
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย พบว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC (Cooperative
Integrated Reading and Composition) เป็นวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ ออกแบบขึ้นเพื่อใช้สอนในด้านการอ่าน และการ
เขียนโดยเฉพาะ หลักการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
CIRC คือ ครูต้องให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างจริงจัง ทุกคน
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มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และสมาชิกทุกคนมีเป้าหมาย
เดียวกัน ฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนก่อนร่วมมือกัน
เรียนรู้ มีการเลือกบทอ่านที่มีโครงสร้าง หลักเกณฑ์ทาง
ภาษาให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจ และน�ำไปสู่การฝึกหัด        
ตามวัตถุประสงค์ เน้นการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ร่วมกับ
การสอนอ่าน และการเขียน นักเรียนเกิดโอกาสในการเรียน
แบบอิสระ และมีปฏิสมั พันธ์แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กัน
และกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น             
สร้างพลังทางบวก และแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (วัชรา  
เล่าเรียนดี, 2548, น. 178) จึงท�ำให้มีผู้วิจัย  น�ำการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC มาใช้พัฒนาการเรียน       
การสอน ท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังเช่น งาน
วิจัยของพระเอกธนวัฒน์   กิตติปัญโญ (รัตนปัญญานันท์)
(2555) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส�ำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย      
รูปแบบการสอน CIRC พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านจับใจความส�ำคัญภาษาไทย หลังทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมาลย์   ยืนยั่ง (2556) ที่ได้
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กจิ กรรม              
การเรียนรู้เทคนิค CIRC ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลดังกล่าวที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC สามารถท�ำให้ความสามารถทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ     
ร่วมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน และมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียน ได้ช่วยเหลือกันใน
การเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�ำเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มาใช้พฒ
ั นาความสามารถในการ
อ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย น         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.   เพือ่ ศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC
2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิง
วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ก่อนและหลังเรียน
3.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิง
วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.   ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต�ำบลโชคชัย อ�ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 31   ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 640 คน มีทั้งหมด              
16 ห้อง  
2.   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต�ำบลโชคชัย อ�ำเภอโชคชัย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random           
sampling) (สมบูรณ์  ตันยะ, 2556, น. 113)                        

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ตาม
แนวคิดของ Madden, Slavin and   Stevens (1987,                        
p. 26-28) เป็นการเชือ่ มโยงระหว่างการอ่าน การเขียน และ
ทักษะอื่นทางภาษา การเรียนรู้แบบกลุ่มที่ส่งเสริมความ
สามารถในด้านการอ่านและการเขียน ผู้เรียนเก่งได้ช่วย
เหลื อ ผู ้ เ รี ย นอ่ อ นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น (Johnson, 1994,                   
p. 87-88) ท�ำให้การเรียนรูป้ ระสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
และมี ค วามเหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น เรี ย น เรี ย นเป็ น กลุ ่ ม             
ส่งเสริมทักษะทางสังคม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ
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กัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ส่งผลให้นักเรียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC มี 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำเข้าสู่        
บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล                  
จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ดังรายละเอียดตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวจัดกระท�ำ	
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC
1.  ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2.  ขั้นสอน
3.  ขั้นสรุปและประเมินผล
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ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพือ่ พิจารณาข้อบกพร่องต่าง ๆ น�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่เป็นข้อบกพร่องให้มีความเหมาะสม และน�ำไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 40 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการเข้าใจความหมายของค�ำ  วลี ประโยค ข้อความ               
ตัวแปรที่ศึกษา
การอ่านเชิงวิเคราะห์
การเขียนภาษาไทย

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมืออยู่
2 ประเภท ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และวัดความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบวัดความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทย ดังนี้
1.   แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค  
CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จ�ำนวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง ประกอบ
ด้วยเรือ่ ง สนุกคิดกับนิทานไทย เพลงพาเพลิน โฆษณาบอก
อะไรฉัน สารพันข่าวสาร ตะลุยเรือ่ งสัน้ คิดให้ดกี บั บทกวีไทย
และบทความรอบรู ้ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู ้ อ ยู                    ่
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
และประเมิ น ผล ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ท�ำการสร้ า งแผนการจั ด               
การเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค
CIRC เมือ่ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ น�ำเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ความเหมาะสมของ      
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
เท่ า กั บ 4.98 หมายถึ ง มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด                          
น�ำแผนการจัดการเรียนรู้

ที่อ่านได้ 2) ความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นได้ 3) ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์เรือ่ ง
ที่อ่านได้ 4) ความสามารถในการสรุปความเรื่องที่อ่านได้  
และ 5) ความสามารถในการเรียงล�ำดับเหตุการณ์เรื่องที่
อ่านได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างข้อสอบ 60 ข้อ เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ             
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบวัดกับจุดประสงค์การเรียนรู้ น�ำข้อสอบที่ผ่านค่า IOC
(Index of item-objective congruence) ไปทดลองใช้กับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ คยเรี ย นผ่ า นมาแล้ ว            
แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและอ�ำนาจจ�ำแนก
และหาค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.86 ท�ำเป็นแบบวัด
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ฉบับสมบูรณ์เพือ่ น�ำ
ไปใช้ต่อไป  
3.   แบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย คือ
ข้อสอบอัตนัยชนิดเขียนตอบ จ�ำนวน 1 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
จ�ำนวน 3 ข้อ เพื่อเลือกใช้ 1 ข้อ เสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์การเรียนรู้ IOC
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(Index of item-objective congruence) แล้วน�ำแบบวัด
ความสามารถในการเขี ย นภาษาไทยไปทดลองใช้ กั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว น�ำมา
ตรวจให้คะแนน โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั เพือ่ หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย        
ได้เท่ากับ 0.85 แล้วท�ำเป็นแบบวัดความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองก่อนเรียน โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการอ่าน เชิงวิเคราะห์และแบบวัดความ
สามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ด�ำเนิ น การสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ           
ร่วมมือ เทคนิค CIRC จ�ำนวน 7 แผน แผนละ  2 ชั่วโมง        
รวม 14 ชั่วโมง เมื่อสอนเสร็จแล้ว ท�ำการทดลองหลังเรียน
ด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบ
วัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย ฉบับเดิม

เฉลี่ย 10.75 คิดเป็นร้อยละ 26.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.78    ส่วนความสามารถในการเขียนภาษาไทย พบว่า          
ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.67  คดิ เป็นร้อยละ 48.19
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.36 หลังเรียน คะแนนเฉลีย่ 15.32
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.62 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.68                 
มีความก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ย 6.65 คิดเป็นร้อยละ 33.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51
2.   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ก่อนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิ ค CIRC หลั ง เรี ย นกั บ เกณฑ์ ร ้ อ ยละ 60 พบว่ า                
หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ ร ้ อ ยละ 60 อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ              
ทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะห์ข้อมูล

อภิปรายผล

การด�ำเนินการทดลอง

ผู ้ วิ จั ย ด�ำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบวั ด ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และ แบบวัดความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทย โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ             
โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent) และวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยการ
ทดสอบค่าสถิติ (t-test for one sample)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึ ก ษาความสามารถในการอ่ า นเชิ ง
วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC พบว่า ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
19.27 คิด เป็นร้อ ยละ 48.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
3.94 หลั ง เรี ย นเฉลี่ ย 30.02 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.07                        
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.75 และมีความก้าวหน้า คะแนน

การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาความสามารถในการ
อ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย น            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ซึ่งได้อภิปรายผลความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทย โดยที่ความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำผลความสามารถในการ
อ่านเข้ามาอภิปลายร่วมด้วย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสามารในการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ จากผลการวิ จั ย
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1.   ผลความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้  การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนมีกระบวนการเรียนแบบเป็นกลุ่ม
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หรือเป็นทีม ช่วยเหลือกันในการท�ำงาน เพื่อนช่วยเพื่อน                 
คนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนกว่า มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการ
เรียน และที่ส�ำคัญการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
CIRC มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในการเรียนรู้ อันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน และการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
Slavin (1995 : 4) กล่าวว่า  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
CIRC เป็ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ ที่ ใ ช้                            
ในการสอนอ่าน และเขียน โดยเฉพาะรูปแบบทีป่ ระกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ การบูรณาการภาษากับ
การเขียน และการอ่านหนังสือนอกเวลา สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ชุติมา  มหากลั่น (2548) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความ
สามารถทางการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
CIRC ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤษณา  พงษ์วาปี
(2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาไทยและทักษะการท�ำงานร่วมกันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นิ ล วรรณ                      
ชูวิวัฒน์รัตนกุล (2554) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับชุดกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย หลัง
การเรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่       
ระดับ .01                 
2.   ผลความสามารถในการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
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หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC เป็นเทคนิคการสอน
เขียนเรียงความ มีการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสอน
เขี ย น มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นแบบเป็ น กลุ ่ ม
นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในการท�ำกิจกรรม มีความสัมพันธ์
ทีด่ ตี อ่ กันในการเรียน อันส่งผลให้การเรียนรูใ้ นการเขียนของ
นั ก เรี ย นพั ฒ นาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ                           
วัชรา  เล่าเรียนดี (2548 : 169) กล่าวว่า เป็นวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคการอ่านและการเขียนเรียงความ
หรือเป็นเทคนิควิธีสอนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดย
บู ร ณาการกั บ การสอนอ่ า น โดยเริ่ ม จากการสอนอ่ า น             
เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ และจากการอ่านช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเรียงความ เทคนิค CIRC เป็นการ
ร่วมมือกันเรียนรู้ที่ให้สมาชิกกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้อย่าง
จริงจัง ทุกคนมีการยอมรับกันและกัน และมีเป้าหมายความ
ส�ำเร็จเดียวกัน โดยที่ครูต้องด�ำเนินการสอนความรู้และฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนก่อนให้ฝึกปฏิบัติด้วยการ         
ร่วมมือกันเรียนรู้ เลือกบทอ่านที่ประกอบด้วยโครงสร้าง
หลักการทางด้านภาษาที่นักเรียนต้องรู้และเข้าใจ น�ำไปใช้
เป็นแบบในการเขียนได้ บทอ่านต้องมีสาระที่เหมาะสมกับ
วัยและระดับชัน้ ก่อให้เกิดความหมาย มีคณ
ุ ค่าทีจ่ ะให้รแู้ ละ
เข้ า ใจและน�ำไปสู ่ ก ารฝึ ก เขี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา   จันทพัฒน์ (2550)               
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบ CIRC ที่มี
ต่อความเข้าใจในการอ่าน และความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการเขี ย นภาษาไทย          
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุวมิ าลย์  ยนื ยัง่ (2556) ได้ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาทักษะ
การอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิค CIRC ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาไทย และมีความ
สามารถสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้
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สรุปผลการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สามารถพัฒนาการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้อย่างดี                              
และมีผลความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีนกั เรียน
บางคนไม่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการร่ ว มกิ จ กรรมกั บ         
เพื่ อ น ๆ ครู ผู ้ ส อนควรมี ก ารกระตุ ้ น ด้ ว ยการเสริ ม แรง                 
ให้รางวัล และยกย่องชมเชยนักเรียนเป็นระยะ ๆ และในการ
จัดกิจกรรมกลุ่ม หรือทีม ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียน
ตระหนักถึงการท�ำงานเป็นทีม การรับผิดชอบต่อหน้าที่          
ต่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น และการมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ่ อ กั น
เนื้ อ หาที่ น�ำมาใช้ ใ นการสอนควรมี ค วามหลากหลาย               
มีบริบทที่น่าสนใจ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ชีวิตของนักเรียนในปัจจุบัน และเพื่อให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพต้องให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียน
อย่างสม�่ำเสมอ โดยเริ่มจากเนื้อหาที่ง่าย ๆ เช่น นิทาน
สถานการณ์ที่ใกล้ตัว เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  
เพื่อให้การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทย มีประโยชน์ ควรมีการ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC เพื่อ
พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทยใน
ระดับชั้นอื่น ๆ และมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับเทคนิคการสอน หรือวิธีการ
อื่ น ๆ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเขี ย น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น
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