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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียน

เรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค CIRC และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใช

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม 1 หองเรียน จำนวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความโดยใชกิจกรรม

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 2) แบบทดสอบวัดทักษะดานการอานจับใจความ 
3) แบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียนเรียงความ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา  
1)  ทักษะดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC สูงกวากอนจัดการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  

CIRC โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการจัดการเรียนการสอน  

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน  และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  

 

คำสำคัญ  : การอานจับใจความการเขียนเรียงความ เทคนิค  CIRC 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) compare the skills in reading for main 

ideas and essay writing of seventh-grade students before and after the instruction by the 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) technique and 2) study the 

seventh-grade students’ opinions towards the instruction by CIRC technique. The sample 

consisted of a class of 33 seventh-grade students in Banplongliam School in the 2011 

academic year. The research instruments were: 1) the reading and writing lesson plans by 

CIRC technique, 2) a reading test, 3) an essay writing test, and 4) a questionnaire enquiring 

opinions towards the instruction by CIRC technique. The statistics used in analyzing the 

data were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results of this research revealed as follows:  

1) The reading skills for main ideas and essay writing of the seventh-grade students 

after the instruction by the CIRC technique were higher than those before the instruction at 

the .05 level of statistical significance.  

2) The students’ opinions towards the instruction by CIRC technique were overall 

at the high level: learning activities, learning atmosphere, and learning usefulness, respectively.
 

Keywords  :   reading comprehension, essay writing, CIRC technique 

 

บทนำ 
ภาษาไทยมีความสำคัญในฐานะท่ีเปนภาษาประจำชาติ เปนภาษาท่ีทุกคนควรเรียนรู  

นอกจากน้ันภาษาไทยยังมีความสำคัญในการใชเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร ใชศึกษาหาความรูและ
ประสบการณ ความรูในเรือ่งราวตาง ๆ นำพาความสามัคคใีหกับคนในชาต ิกรมวิชาการ (2546: 129) 

ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พระราชทาน 

ในวนัประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 
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29 กรกฎาคม 2505 เร่ืองความสำคัญของภาษาไทย ความตอนหน่ึงวา “ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือที่

สำคัญซึ่งคนไทยใชในการสื่อสาร ดังนั้นคนไทยจึงควรภูมิใจที่มีภาษาไทยเปนของตนเองมาตั้งแต

สมัยโบราณซ่ึงเราทุกคนควรจะรักษาไว”  (กรมวิชาการ, 2539: 12)  

ทักษะภาษาท้ัง 4 ดานน้ัน ทักษะการอานเปนทักษะทางภาษาท่ีสำคัญ และจำเปนตอการ

ดำรงชีวิตของคนในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารท่ีตองอาศัยทักษะการอานในการทำความ

เขาใจ  และส่ือความหมายใหตรงกัน เพ่ือการแสวงหาความรูความเขาใจ เมื่ออานมากก็ย่ิงรูมากและ

จะเปนผูไดเปรียบคนอ่ืน ดังท่ี สนิท ตั้งทวี (2538: 27) ไดกลาวถึงความสำคัญของการอานวา  ทักษะ

การอานเปนทักษะท่ีควรไดรับการสงเสริมเปนอยางมาก เพราะเปนทักษะที่ยังคงอยูในตัว 

ผูเรียนมากท่ีสุด แมจะสำเร็จการศึกษาไปแลวเพราะทักษะการอานเปนทักษะท่ีจะชวยใหผูเรียน  

สามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา และยังเปนทักษะท่ีจำเปนตองใชในชีวิตประจำวันท้ังในดาน

การศึกษา การทำงาน การอานจะทำใหชีวิตเกิดการพัฒนา    

นอกจากทักษะการอานแลว การเขียนก็ยังเปนอีกทักษะหน่ึงท่ีมีความสำคัญดังท่ี วรรณี 

โสมประยูร (2542: 18) กลาววาการเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของ

บุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพ่ือส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจ โดยถือวาเปนการ

แสดงออกถึงภูมิปญญาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหน่ึง ประทีป 

แสงสุขเปยม (2538: 54) ไดสรุปถึงความสำคัญของการเขียนไววา การเขียนเปนทักษะการแสดงออก

ที่สำคัญ การเรียนการสอนในเกือบทุกรายวิชาตองอาศัยการเขียน เพ่ือบันทึกเพ่ือรวบรวมถอยคำของ

ครูและเพ่ือนหรือของวิทยากรเพ่ือรายงานหรือยอสิ่งท่ีไดยินไดฟงและเพ่ือเขียนตอบปญหาตาง ๆ 

ดังน้ันการเขียนจึงเปนรากฐานในการเรียนวิชาตาง ๆ  

สภาพการเรียนการสอนการอานและการเขียนของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปจจุบันยังประสบ

ปญหาอยู สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2550: 4-14) ไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนท่ัวประเทศเพ่ือประเมินความสามารถ

ในการรับสารและสงสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค ผลการประเมินดานการอาน 

พบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับพอใช สวนการประเมินความสามารถดานการเขียน พบวา 
นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับพอใช สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

พบวา มีนักเรียนผานเกณฑการประเมินดานการอานและการเขียน รอยละ  63.57 และในการ

ทดสอบความสามารถในดานการอานและการเขียน นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม 

ผานเกณฑการประเมินรอยละ 50.53 สำนักงานเขตการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ไดเสนอแนะ

วาควรพัฒนาใหนักเรียนมีระดับความรูความสามารถดานการอานและการเขียนใหอยูในระดับ 
ที่ใกลเคียงกัน ครูเปนผูมีบทบาทสำคัญ ครูควรพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือใหการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลตามตองการ ซ่ึงองคประกอบ 
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ที่สำคัญท่ีทำใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คือ การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอนอยางเหมาะสม ใหโอกาสซักถามแสดงความคิดเห็น รวมกันทำงานเปนกลุม ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะพัฒนาวิธีการสอน ดวยการนำนวัตกรรมการศึกษามาใช คือ การเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิค CIRC (cooperative integrated reading and composition) ซึ่งเหมาะสมกับการ

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนอยางบูรณาการโดยเนนการฝกทักษะกระบวนการกลุม หรือ

ทักษะทางสังคมในการทำงานกลุมรวมกัน โดยแตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนท่ีเกง  ปานกลาง

และออนรวมกันเรียนรู  และทำกิจกรรมใหบรรลวัุตถุประสงคทีค่รูกำหนดไว  โดยสมาชิกในแตละกลุม

ตองรวมกันรับผิดชอบการทำงาน ซึ่งจะทำใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและความรับผิดชอบตอการเรียน 

2 ประการ คือ ประการท่ี 1 แตละกลุมจะพยายามทำงานที่ครูมอบหมายใหสำเร็จ ประการท่ี 2 

ความสำเร็จของกลุมตองข้ึนอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม ดังน้ันเพ่ือใหกลุมประสบ 

ผลสำเร็จ สมาชิกในกลุมตองพยายามขวนขวายพัฒนาตนเอง และชวยพัฒนาเพ่ือนดวยซ่ึงจะเปนผล

ใหนักเรียนแตละคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ทำใหนักเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคา จุดเดน

ของการเรียนรูแบบรวมมือ คือเนนใหผูเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก ใหชวยเหลือซึ่งกันและ 

การเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหนึ่งที่มีการยอมรับกันหลายประเทศ ผลการวิจัยของนักการศึกษา

ที่ทำการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบรวมมือ พบวา การเรียนการสอนโดยใชการเรียนแบบ

รวมมือมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาหองเรียนท่ีมีการเรียนการสอนแบบปกติ และบรรลุเปาหมายตามท่ีครู

กำหนดไว (วัชรา เลาเรียนดี, 2545: 178) จากความสำคัญและปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนครู

ผูสอนกลุมสาระการเรียนภาษาไทยไดตระหนักถึงปญหาการอานและการเขียนของนักเรียน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนและหลังการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เทคนิค  CIRC   

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC    

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

จำนวน 2 หองเรียน  นักเรียนท้ังหมด 61 คน 
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กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  

2554 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หองเรียน  

ไดมาโดยการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ไดนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จำนวน  33  คน     

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษาในวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท  คือ 

   ตัวแปรตน 

   - กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  CIRC   

     ตัวแปรตาม 

  - ทักษะการอานจับใจความ 

  - ทักษะการเขียนเรียงความ 

  - ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  

เทคนิค  CIRC   

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC จำนวน 9 แผน ใชเวลาสอนแผนละ  

2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง แตละแผนการสอนประกอบดวยข้ันตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือ   

ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล โดยมีรายละเอียดของ

แตละข้ันตอน ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 

 1.1  แจงจุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC และฝก
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับการทำกิจกรรมกลุม 

 1.2  แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กำหนดสัดสวนเกง ปานกลาง ออนโดยใช

สัดสวน 1:2:1   

2.  ขั้นสอน   
 2.1  นำเขาสูบทเรียน โดยสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการอาน 

 2.2  ครูนำเสนอความรูเก่ียวกับประเภทและวิธีอานบทอานท่ีจะเรียนรู รวมท้ังรูปแบบ

ลักษณะการเขียนบทอานดังกลาว 

 2.3  ครูแจกบทอานใหนักเรียนอาน นักเรียนอานและหาความหมายของคำยาก ชวยกัน

สรุปใจความสำคัญ  ลำดับเหตุการณของเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องจากบทอาน รวมทั้งตอบคำถามตาง ๆ ที่
เปนรายละเอียดของเร่ือง บอกและเขียนแผนภาพโครงเร่ืองรวมกัน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 88

 2.4  นักเรียนชวยกันบอกรูปแบบการเขียนเร่ืองที่ไดอาน อภิปรายถึงการเขียนเร่ืองใหม

ตามรูปแบบดังกลาว 

3.  ขั้นกิจกรรมกลุม 

 3.1 ครูแจกบทอานบทใหมใหนักเรียนแตละกลุม โดยแตละกลุมจับคูกันอาน ผลัดกัน

อาน ผลัดกันฟง แกไขการอานของเพ่ือน  รวมกันสรุปใจความ ลำดับเหตุการณของเร่ือง ตั้งชื่อเร่ือง

จากบทอาน  รวมทั้งตอบคำถามท่ีเปนรายละเอียดของเร่ือง โดยตองแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคน

ตองเขาใจเร่ืองและสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

 3.2  นักเรียนชวยกันเขียนเร่ืองใหมที่แตกตางจากเดิม โดยนำรูปแบบวิธีการเขียนเร่ืองที่

นกัเรียนไดอานมาเปนแนวทางในการเขียน โดยสมาชิกในกลุมตองเขาใจเน้ือเร่ืองและสามารถเขียนได 

 3.3  ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและของเพ่ือนตามเกณฑที่กำหนดไว 

4.  ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 

 4.1  นักเรียนแตละคนทำแบบทดสอบวัดทักษะการอานและการเขียน โดยไมมีการ

ชวยเหลือกัน 

 4.2  ครูตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม 

 4.3  มอบรางวัลใหกับกลุมที่ไดคะแนนมากท่ีสุด 2 อันดับแรก  

เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูล  คือ 

 -  แบบทดสอบวัดทักษะการอานจับใจความ ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 

30 ขอ 

 -  แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ จำนวน 1 ขอ โดยใชเกณฑการใหคะแนน

ตามแบบกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2526: 83-84) 

หลักเกณฑการตรวจบทรอยแกว (เรียงความ) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

นักเรียนพิจารณารายการตาง ๆ ดังน้ี 
 1. องคประกอบ 

 2. เน้ือหา 

 3. ความคิดสรางสรรค 

 4. การใชภาษา 

 5. อักขรวิธี 
 6. ความสะอาด 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 3 ดาน คือ (1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู (2) ดาน
กิจกรรมการเรียนรู (3) ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู จำนวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (rating scale) มี 3 ระดับ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. เตรียมการสอน เปนข้ันท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการสอนตามข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดยชี้แจงทำความเขาใจ สรางความคุนเคยและ

กำหนดขอตกลงเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  CIRC   

2. ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนจำนวนขอ 30 ขอ

เวลา 60 นาที 

3. ขั้นสอน ผูวิจัยดำเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดไว โดยใช

เวลาในการสอนจำนวน 5 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง โดยไมนับวันท่ีทำการ

ทดสอบ 

4. หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (posttest) กับกลุมตัวอยางโดย

ใชแบบทดสอบ ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน และใหเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคตามความ

สนใจของนักเรียน  

5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค  CIRC โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู ดำเนินการโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of  

Item Objective Congruenec: IOC) ระหวางการจัดการเรียนรูกับหลักการสอนแบบรวมมือเทคนิค  

CIRC และความสอดคลองขององคประกอบภายในแผนการจัดการเรียนรู 

 1.2 วิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการวัด (Index of  

Item Objective Congruenec: IOC) แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5 ขึ้นไป  
   1.2.1 วิเคราะหความยากงาย (p) และอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบความ

ยากงาย โดยกำหนดเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 129)  

เน่ืองจากขอสอบเกินจำนวน 20 ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑดังน้ี 1) มีจำนวนขอสอบ

ครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด  2)  มีคาความยากงาย  (P) ตั้งแต 0 .20 - 0.80 

     1.2.1.1 อำนาจจำแนก (discriminstion) ผู วิจัยตรวจสอบขอสอบที่

สามารถจำแนกนักเรียนเกงและออนได โดยกำหนดเกณฑคาอำนาจจำแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 129 แตเน่ืองจากขอสอบเกินจำนวน 20 ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใช

เกณฑดังน้ี  1) มีจำนวนขอสอบครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด 2) มีคาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต  

0.20 ขึ้นไป 
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     2.1.1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร  ริชารดสัน จากสูตร KR -– 20  (Kuder Richardson -  20, อางถึงใน  

ลวน สายยศ  และอังคณา สายยศ  2539: 215)   

 1.3 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ ดำเนินการ ดังน้ี 

   1.3.1 วิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการวัด 

(Index of  Item Objective Congruenec: IOC)   

     1.3.2 วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยหาคาความเช่ือมั่นโดยคำนวณ

จากสูตรสัมประสิทธ์ิของความสอดคลองของ  เคนดอล  (Kendall)  

  1.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีที่มีตอการใชกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ดวยการตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยการหา 

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC นำเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

การเปรียบเทียบทักษะดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียน       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 

การเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 หลังเรียนโดยการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1 การเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความ 
ตารางที่  1  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC   

                     n = 33 

 การทดลอง    คะแนนเต็ม  S.D. t Sig 

 กอนเรียน    30 12.12 2.25 12.97* .000 

 หลังเรียน    30 16.39 2.32   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

X 
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จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปที่ 1 หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC (     = 16.39)  สูงกวากอน

เรียน (     = 12.12) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1.2  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเรียงความ 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC   

          

                n  =  33 

 การทดลอง   คะแนนเต็ม  S.D. t Sig 

 กอนเรียน    20  11.09 1.88 14.98* .000 

 หลังเรียน    20  15.30 1.91   

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที ่ 1 หลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค (   = 15.30) สูงกวากอนเรียน 

(    = 11.09) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

อภิปรายผล 
ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      

หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  

CIRC เปนเทคนิคที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใชสำหรับการพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียนโดยตรง ซึ่ง
บทบาทของครูนั้นตองเสนอความรูเก่ียวกับการอาน วิธีอาน ความสำคัญของการอานเพ่ือความ

เขาใจ ความสำคัญของการเขียน ความสัมพันธกันระหวางการอานและการเขียน รวมท้ังการเขียน

แผนภาพโครงเร่ือง เมื่อครูนำเสนอบทอานนักเรียนตองใชวิธีการอานท่ีไดเรียนรูมา อานทำความ

เขาใจกับประเด็นสำคัญ ความเช่ือมโยงของประโยคในบทอานและศึกษารูปแบบการเขียนวิธีการ

เขียนบทอานไปพรอม ๆ กันดวย โดยมีครูเปนผูแนะนำใหนักเรียนพัฒนาการอาน รวมท้ังตัวอยางวิธี

เขียน โดยใหนักเรียนเขียนเลียนแบบบทอานกอน ซึ่งทำใหนักเรียนเขาใจจนสามารถนำความรูที่ไดรับ

ไปฝกปฏิบัติในข้ันของกิจกรรมกลุมไดอยางถูกตอง ซึ่งการดำเนินการตามข้ันตอนของการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค CIRC เปนการเนนท้ังการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปพรอม ๆ กัน จากการ

X 

X 

X 
X 

X 
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สังเกตการเรียนการสอน พบวา ครั้งแรกของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค CIRC นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนตามกิจกรรมที่ครูจัดใหแตยังไม

คุนเคยกับการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ จึงทำใหนักเรียนยังไมสามารถรวมกันเรียนรูเปนกลุมไดดีนัก

และทำกิจกรรมไดไมทันเวลา ครูตองคอยกระตุนนักเรียนอยูตลอดเวลาและดูแลใหคำแนะนำการ

ทำงานอยางใกลชิดทุกข้ันตอน แตเมื่อเร่ิมเรียนคร้ังท่ี 2 และคร้ังตอ ๆ ไปนักเรียนจะเร่ิมคุนเคยกับ

กิจกรรมการเรียนรู จึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทันเวลา เร่ิมมีการแบงงานภายในกลุมไดดีขึ้น และ

สนุกสนานกับการอานและการเขียนเรียงความ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเกงของกลุมสามารถอานเร่ือง

และเขียนเร่ืองใหมโดยเลียนแบบเร่ืองเดิมไดคลองแคลวและรวดเร็ว สำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ปานกลางยังตองปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนไปอยางชา ๆ สวนนักเรียนท่ีคอนขางเรียนออนคอนขาง

มีปญหากับการเขียนเร่ืองใหมครูคอยใหคำแนะนำ ครูใชดินสอวงคำผิดและใหแกไขทันทีที่ครูบันทึก

คะแนนการเขียนเรียบรอยแลว จนกระท่ังการจัดการเรียนรูท่ี 9 ซ่ึงเปนแผนสุดทายของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC นักเรียนสามารถทำกิจกรรมตาง ๆ และเขียนเรียงความไดดี ผลการ

วิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ พูลศรี กิจเฉลา (2543: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน

โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับนักเรียนท่ีไดรับ การสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิดานความ

เขาใจในการอานและความสามารถในการเขียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ถาวร แกวสีหาบุตร (2549) ที่พบวา การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน โดย

ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค CIRC) ทำใหนักเรียนมีทักษะการอาน-เขียนสูงข้ึน โดย

นักเรียนมีคะแนนดานทักษะการอาน-เขียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.20 ของ

คะแนนเต็ม และนอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ิมขึ้น ผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนท่ีทำกิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทางการอานและการเขียนดีกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสำคัญ นอกจากผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยท่ีพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

ในวิชาภาษาไทยดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ดังกลาวแลวยังพบวาสอดคลอง 
กับผลงานการวิจัยของ สลาวินและคณะ (Slavin and others 1987, อางถึงใน พูลศรี กิจเฉลา, 

2544: 39-40) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีทำกิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทางการอาน
และการเขียนดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญ   

นอกจากนั้นจากการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียน

เรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค  
CIRC โดยสรุปจากการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู พบวา คาเฉลี่ยรอยละของผลการ

เรียนรูดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความเทากับ 70.06 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑรอยละ  

70  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเน้ือหาประเภทเรียงความท่ีผูวิจัยเลือกมาเปนเร่ืองรอบตัวของนักเรียน  ซึ่งตรง

กับความสนใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 12-15 ป นี้ซึ่งสนใจสิ่งรอบตัวเขามากข้ึน 
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มีความจำดี สมาธิดี มีความคิดกวางไกล และมีจินตนาการมาก และเม่ือพิจารณาคะแนนทักษะการ

อานและการเขียนซ่ึงปรากฏในแตละแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเกินรอยละ 60 ซึ่งถือวา

อยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 นักเรียนสามารถทำคะแนนไดถึงรอยละ  

75.25 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากวานักเรียนเขาใจและคุนเคยกับการใชเทคนิค CIRC แลว นอกจากน้ีคุณธรรมท่ี

ปรากฏในเรียงความเร่ืองนี้เปนเร่ืองที่สอนใหนักเรียนไดรูจักการแกไขปญหา การหาทางออกของ

ปญหาท่ีเกิดขึ้น ฝกทักษะใหนักเรียนไดรูจักคิดแกปญหา การเอาตัวรอด และนำขอคิดท่ีไดจากเรื่อง

มาปรับใชกับการดำเนินชีวิตได ซึ่งในวัยของกลุมตัวอยางมักจะคุนเคยกับเร่ืองของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเอง  จึงสามารถเขียนเรียงความแบบเร่ืองเดิมไดดี 

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค CIRC พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาดานท่ีนักเรียนเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูซึ่งรายการท่ี

นักเรียนเห็นดวยในระดับมากเปนลำดับที่ 1 ไดแก ประเด็นท่ีวานักเรียนเกิดความม่ันใจในการรวม

กิจกรรมมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนเห็นวาวิธีการสอนน้ีเนนการเรียนรวมกันเปนกลุมไมเนน 

การถามคำถามหรือทำกิจกรรมเปนรายบุคคลแตจะใหนักเรียนชวยกันคิด นักเรียนออนจะไดรับ 

คำแนะนำชวยเหลือจากนักเรียนเกงในกลุม นักเรียนจึงไมคอยเกิดความกังวลในขณะเรียนวาจะตอบ

คำถามหรือทำกิจกรรมไมได จึงเปนเหตุผลที่ทำใหนักเรียนเกิดความม่ันใจในการรวมกิจกรรมที่ครู 

จัดให ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ทั้งน้ีสอดคลองกับงาน

วิจยัของ วัสรนิ ประเสริฐศร ี (2544: บทคัดยอ) พบวา นกัเรียนสวนมากชอบการเรียนแบบรวมมอืกัน  

มีความสนุกสนานไดชวยกันคิดและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ทำใหพวกเขามีความ

กระตือรือรนในการเรียนและเกิดความม่ันใจในตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเชิญ  

ชาวหนาไม (2542: 121) ท่ีกลาววาการท่ีนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นจะมีผลทำใหเจตคติ 

ของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีและสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2544: 103)  
ซึ่งกลาววา การเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีหรือมีกลุมเพ่ือนเพ่ือการเรียนรู ผูสอนตองทำใหผูเรียน

แตละคนตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนกลุมและประโยชนที่เกิดขึ้น รูจักท่ีจะชวยเหลือเพ่ือน ๆ โดย
เฉพาะดานการเรียนและยังตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทำกิจกรรมรวมกันใหมาก

ที่สุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 43) ที่กลาววา วิธีการสำคัญ 

ที่ทำใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุก ๆ องคประกอบ คือกระบวนการกลุมซึ่งจะเอ้ืออำนวยให 
ผูเรียนแลกเปล่ียนและแบงปนประสบการณ จะทำใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดและทำใหบรรลุผล

งานสูงสุด สำหรับความคิดเห็นท่ีวา วิธีสอนแบบน้ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนไดไมยาก  

นักเรียนเห็นดวยเปนลำดับสุดทายของดานการจัดการเรียนการสอน อาจเปนเพราะวาการเรียนรู 

ดวยเทคนิค CIRC นั้น การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนจะตองปฏิบัติไปตามขั้นตอนจึงจะทำใหเกิด
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ความสำเร็จในการเรียนการสอน จึงทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียนแบบน้ีซึ่งมีหลายข้ันตอน

จะขามหรือลัดขั้นตอนไมคอยไดคอนขางปฏิบัติไดยาก สำหรับดานบรรยากาศการเรียนการสอน นั้น

นักเรียนเห็นดวยในระดับมากเปนลำดับที่ 3 เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา นักเรียนเห็นดวยกับ

ประเด็นท่ีวาวิธีการสอนน้ีนักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับเพ่ือนมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากวาการเรียนการสอนดวยวิธีนี้ในข้ันตอนของกิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือกัน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เดวิดสัน (Davidson 1992: 104

-106, อางถึงใน วัสริน ประเสริฐศรี, 2544: 110) ไดกลาวถึง การเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนมี

โอกาสการทำงานกันมากข้ึนทำใหบรรยากาศเปนกันเอง สำหรับประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนท่ี

วาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหบรรยากาศการเรียนต่ืนเตนซึ่งนักเรียนเห็นดวยเปนลำดับสุดทาย อาจเปน

เพราะวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC เปนเทคนิคการเรียนรูที่มีขั้นตอนท่ีกำหนดไวอยาง

ชัดเจน  ซึ่งนักเรียนตองปฏิบัติตามทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน ดั้งน้ันนักเรียนยอมจะเกิดความ

เคยชินและรูลวงหนาวาจะทำกิจกรรมอะไรตอไป ประกอบกับลักษณะการเรียนรูนั้นเปนการอานและ

วิเคราะหจากบทอานท่ีมีลักษณะเหมือนสื่อสิ่งพิมพทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันซึ่งถือวาเปนจุดเนนของ

เทคนิคการสอนแบบน้ี  นักเรียนจึงรูสึกต่ืนเตนกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

1. จากการวิจัยพบวา ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC หลังไดรับการสอนสูง

กวาไดรับการสอน และนอกจากน้ีผูเรียนยังเห็นดวยกับวิธีการสอนน้ี นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  

เรียนรูดวยตนเอง ดังน้ันครูผูสอนควรนำวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ไปใชจัดการเรียนการ

สอนในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไปอยางแพรหลาย   
2. เน่ืองจากวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC นั้นประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียน

รูตามลำดับเหมือนกันทุกครั้งทำใหนักเรียนเกิดความเคยชินไมเราความสนใจ ดังนั้นครูควรแทรก

กิจกรรมอื่น ๆ ระหวางการจัดการเรียนรูในข้ันกิจกรรมกลุม เชน การแขงขันหาความหมายของคำ

จากบทอานใหไดมากท่ีสุดในเวลาท่ีกำหนดใหแขงขันทายปริศนาคำทายท่ีสัมพันธกับบทอาน 

เปนตน  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ และยังเปนการสงเสริมการอานและการเขียนมากย่ิงขึ้น 
3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนเห็นดวยในดานของประโยชนที่ไดรับจากการเรียน 

การสอน เน่ืองจากการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC จัดเปนการเรียนรูวิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล สามารถสงเสริมพัฒนาการเรียนดานการอานและการเขียนไดและรวมมือการเรียนรู  
การชวยเหลือกันและกันมีประโยชนอยางย่ิง ครูควรชี้ใหนักเรียนเห็นประโยชนและขอดีของการ
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รวมมือกันเรียนรู ผลที่จะเกิดตอประสิทธิภาพการเรียนรู รวมท้ังผลดีของการทำงานรวมกับผูอื่นท่ีเกิด

ขึ้นตอไปในอนาคต ใหนักเรียนไดรับรูอยางจริงจังและตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนของนักเรียน โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ใชกับนักเรียนระดับอื่น  ๆ  

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียน

เรียงความ โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC กับวิธีการสอนอื่น ๆ เชน  

เทคนิคการใชคำถามตามระดับจุดมุงหมายดานพุทธิพิสัยของบลูม 

 

สรุป 
ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      

หลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC สูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการอานจับใจความ และการเขียนเรียงความ สรุปรวมจาก

แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละ 70.06 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อแยกพิจารณา

เปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากท่ีสุดดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน รองลงมา

คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานบรรยากาศการเรียนรู ตามลำดับ  
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