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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานความเขาใจในการอานและความ
สามารถดานการเขียนสื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม การเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ
ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) สังกัดเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จํานวน1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยาง
เขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถดาน
ความเขาใจในการอาน 3) แบบทดสอบดานการเขียนสื่อความภาษาไทย และเกณฑการใหคะแนนการเขียน
สื่อความภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคาเฉลี่ย
( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบวา ความสามารถดานความเขาใจในการอาน และความสามารถดานการเขียนสือ่ ความ
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ
ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อาน
เขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) อยูในระดับมากที่สุด
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ABSTRACT
The objectives of this research were aimed to compare the reading comprehension and
the Thai language written communication ability of the grade VI students prior to and after the use of
the learning activity package in the topic of Reading and Writing with Understandingthrough Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC)and to study the students’ satisfaction on cooperative
learning CIRC technique. The sample was a classroom, from the grade VI students of Tessaban 2 Ph
ayasrisoontornvoharn(NoiAjarayangkul) School, under the supervision of the MueangChachoengsao
Municipality. The research instruments used for collecting data were 1) the learning activity package
in the topic of Reading and Writing with Understandingthrough cooperative learning CIRC technique
2) reading comprehension test 3) the Thai language written communication test and criteria and
4) questionnaire on the students’ satisfaction. The data analysis was conducted through average
( ) and standard deviation (S.D). Hypothesis was tested by dependent t-test.
The finding revealed that after the learning activity package in the topic of Reading and
Writing with Understandingthrough cooperative learning CIRC technique was used with the grade VI
students, they improved the skill in reading comprehension and the ability on the Thai language written
communication. It was higher than when the learning activity package was used at the significance
level of .05. The students’ satisfaction towardsthe learning activity package in the topic of Reading
and Writing with Understandingthrough cooperative learning CIRC technique was at the highest level.
บทนํา
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห  ง ช า ติ
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พุทธศักราช 2553 ไดกลาวถึง แนวการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และการประยุกตใชความรูเ พือ่ ปองกันและแกไขปญหา
จัดกิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบตั ใิ หทาํ ได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการ
ใฝรอู ยางตอเนือ่ ง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวม
ทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมใหผูสอนสามารถ
จั ด บรรยากาศ สภาพแวดล อ ม สื่ อ การสอน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
มีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู (ราชกิจจานุเบกษา, 2553:
1-19) ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยอันจะสงผลใหผูเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปนคนไทยในยุค
ศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-6)
การเตรี ย มผู  เ รี ย นให มี ทั ก ษะสํ า คั ญ ใน
ศตวรรษที่ 21 จะตองสงเสริมและพัฒนาใหผเู รียนรูเ ทา
ทันการเปลีย่ นแปลงในสังคมโลก รัฐบาลจึงไดกาํ หนด
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อเตรียมผูเรียน
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ใหพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการลด
เวลาเรียนภาควิชาการ แตไมกระทบเนื้อหาหลักที่ผู
เรียนควรเรียนรู มีการเชือ่ มโยงกับมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 เนนเปาหมายการพัฒนาทั้ง 4
ดาน ไดแก กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรม
พั ฒ นาจิ ต ใจ (Heart) กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการ
ปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health)
และใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง
มีประสบการณตรง ฝกทักษะการคิดวิเคราะห ความ
มีนํ้าใจ การทํางานเปนทีม การปรับตัว การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนตางวัย โดย
กระตุนใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพและความชื่นชอบ
ของตนเอง อันจะสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาให
มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 2-4)
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร
(นอย อาจารยางกูร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ไดดําเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งจากรายงานผล
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” ผูว จิ ยั พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู” ดานการพัฒนาการปฏิบัติ (Hand)
เปนดานที่อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74
ทั้ ง นี้ ส ถานศึ ก ษามี กิ จ กรรมด า นการปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง
สิ้น 146 กิจกรรม แตสภาพที่พึงประสงคของการจัด
กิจกรรม พบวา ดานการพัฒนาสมอง (Head) เปนดาน
ทีพ่ งึ ประสงคมากทีส่ ดุ มีคา เฉลีย่ เทากับ 4.25 (โรงเรียน
เทศบาล ๒ พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร),
2559: 15) ประกอบกับผลการประเมินการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-net)ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6พบวา มาตรฐาน ท 1.1
การอาน คาคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทากับ 48.62
ซึ่งตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคาเทากับ

49.33 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานดังกลาว มาตรฐาน ท 1.1การอาน นับวา
เปนทักษะความสามารถขัน้ พืน้ ฐานทางภาษาทีม่ คี วาม
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรู
ของผู  เ รี ย น นอกจากจะทํ า ให เ กิ ด ความรู  ยั ง ก อ ให
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และเปนเครือ่ งมือในการแสวงหาความรูเ รือ่ ง
ตางๆ ไดเปนอยางดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37)
รวมทั้งการเขียนเปนกระบวนการถายทอดความรูสึก
นึกคิดออกมาเปนลายลักษณอักษร ที่จะปรากฏเปน
หลักฐานไดอยางชัดเจน ซึ่งผูที่เขียนไดดีนั้นตองผาน
กระบวนการฝกฝนที่ถูกตองและตอเนื่องจนเกิดเปน
ทักษะและความชํานาญซึ่ง ปลันธร ชินกร (2558: 20)
ไดกลาวถึง การเขียน ไววา เปนทักษะทีม่ คี วามสลับซับ
ซอนกวาทักษะการใชภาษาทักษะอื่นๆ เปนการผสม
ผสานทักษะการฟง การอาน การพูด และการคิด โดย
อาศัยตัวอักษรหรือสัญลักษณในการสื่อความหมาย
แทนเสียงพูด เพื่อถายทอดความรู อารมณ ความรูสึก
ประสบการณ ขาวสารและจินตนาการจากผูเขียนไป
สูผูอาน อีกทั้งยังมีความสําคัญในการสงสาร เพื่อให
ผูรับสารหรือผูอานเขาใจเรื่องราว
การจัดการเรียนรูของครูเปนองคประกอบ
หนึง่ ทีส่ ง ผลตอการพัฒนา และสนับสนุนใหผเู รียนเกิด
การเรียนรู การทํางานรวมกัน ดังนัน้ ครูตอ งจัดการเรียน
รูที่เหมาะสม ตลอดจนนํานวัตกรรมมาประยุกตใชใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู เพือ่ ใหการจัดการเรียนรู
สัมฤทธิ์ผลตามตองการ ซึ่ง จอหนสัน และจอหนสัน
(Johnson and Johnson ,1974:อางจาก ทิศนา แขม
มณี, 2558: 265-267) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) ทีม่ วี ธิ กี ารอาศัย
หลักการพึ่งพากัน การมีปฏิสัมพันธ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การวิเคราะหกระบวนการกลุม และการ
เรียนรูรวมกันอันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทาง
ดานเนื้อหา สาระตางๆ ไดอยางลึกซึ้ง รวมทั้งเปน
การพัฒนาผูเ รียนทางดานสังคม อารมณ พัฒนาทักษะ
กระบวนการตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
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การจัดการเรียนรูแ บบรวมมือมีหลายเทคนิค
แตละเทคนิคจะมีความเหมาะสมกับเนื้อหา สาระการ
เรียนรูที่แตกตางกัน ซึ่ง สลาวิน และสตีเวนส (Slavin
and Steven , 1987:อางจาก ชัยวัฒน สุทธิรัตน,
2558:193) ไดเสนอแนวคิดสําคัญของการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี (Cooperative
Integrated Reading and Composition)ไววาเปน
วิธกี ารแบงกลุม ผูเ รียนตามระดับความสามารถ เพือ่ ให
ผูเรียนมีสวนชวยในการสนับสนุน ตรวจสอบ และ
แนะนําสมาชิกในทีม เพือ่ ใหทมี บรรลุตามวัตถุประสงค
การเรี ย นรู  ร  ว มกั น นอกจากนี้ ทิ ศ นา แขมมณี
(2558:265-267) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ไววาเปนเทคนิค
ที่ใชในการสอนอานและเขียนโดยเฉพาะ ประกอบ
ดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอานแบบเรียนรวม
กัน กิจกรรมการสอนอานเพือ่ ความเขาใจ และกิจกรรม
การบูรณาการภาษากับการเขียน รวมทั้ง วนิดา วรรณ
ฤทธิ์ (2554:31) ไดกลาววาเปนการจัดการเรียนรูที่ใช
กับการอานและการเขียนโดยตรง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ ปนกลุม เล็ก ๆ นักเรียนภายในกลุม มีความ
สามารถที่แตกตางกัน มีปฏิสัมพันธกัน แกปญหารวม
กัน ทุกคนในกลุม ตระหนักวาตนเปนสวนหนึง่ ของกลุม
ที่จะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ และตองพยายาม
หาความรูเ พือ่ พัฒนาตนเอง และสงผลใหผเู รียนแตละ
คนมีความรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่มีคุณคามากขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวาการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
เปนการจัดการเรียนรูท สี่ ง เสริมและสนับสนุนใหผเู รียน
เกิดการพัฒนาดานความเขาใจในการอาน และการ
เขียนสื่อความภาษาไทย จากการเรียนรูดวยตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันการชวยเหลือจากเพื่อน
สมาชิกในทีมการสรางองคความรูดวยตนเองผาน
การลงมือปฏิบัติ อันจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
มีความสุข และมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด า น
ความเขาใจในการอานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาป
ที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด า น
การเขียนสื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจดวยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียน
อยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค
ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) มีความสามารถ
ดานความเขาใจในการอานความสามารถดานการ
เขียนสื่อความภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
และมีความพึงพอใจหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ใน
ระดับมากขึ้นไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียน
อยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค
ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) จํานวน 4 ชุดกิจกรรม ใชเวลาสอน
ชุดกิจกรรมละ 5 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานความ
เขาใจในการอานซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยวัดความ
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สามารถในการตีความ การอธิบาย การสรุปยอ และ
การสรุปอาง
3. แบบทดสอบด า นการเขี ย นสื่ อ ความ
ภาษาไทย และเกณฑ ก ารให ค ะแนนการเขี ย นสื่ อ
ความภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 กอน
เรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อาน
เขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ซึ่งเปนแบบทดสอบ
แบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ โดยวัดความสามารถดาน
เนือ้ หา การใชภาษา กลไกการเขียน และความสะอาด
เรียบรอย
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง อานเขียน
อยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค
ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ชนิดมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแ บบ
รวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) เพือ่ สงเสริมความ
สามารถดานความเขาใจในการอานและการเขียนสื่อ
ความภาษาไทย ตลอดจนชี้แจงบทบาทของครูและ
นักเรียนในการทํากิจกรรมกลุม แลวทดสอบกอนเรียน
ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถดานความเขาใจใน
การอาน แบบปรนัย และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการเขียนสื่อความภาษาไทย หลังจากนั้นดําเนิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ
ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี.
(CIRC) ตามชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมทั้งสิ้น 20
ชั่วโมง ดังนี้
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียน
นิทานอยางเขาใจ จํานวน 5 ชั่วโมง

2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียน
บทความอยางเขาใจ จํานวน 5 ชั่วโมง
3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียน
ขาวอยางเขาใจ จํานวน 5 ชั่วโมง
4) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียน
บทประพันธอยางเขาใจ จํานวน 5 ชั่วโมง
เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบ
ทั้ง 4 กิจกรรมนี้ จึงใหนักเรียนทดสอบหลังเรียนดวย
แบบทดสอบวัดความสามารถดานความเขาใจในการ
อาน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนสื่อ
ความภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อาน
เขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล โดยการเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถด า นความเข า ใจในการอ า นความ
สามารถดานการเขียนสือ่ ความภาษาไทย ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) โดย
ใชคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent
และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับไดแก 5, 4, 3, 2, และ 1 หมายถึง พึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตาม
ลําดับ แลวนําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย แลวแปลผลระดับ
ความพึงพอใจตามเกณฑ ดังนี้ 4.51 – 5.00: มากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50: มาก 2.51 – 3.50: ปานกลาง 1.51 – 2.50:
นอย และ 1.00 – 1.50: นอยที่สุด
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เรียนรู เรือ่ ง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรู
ผลการวิจยั ปรากฏผลตามรายละเอียด ดังนี้ แบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ปรากฏผล
1. เปรียบเทียบความสามารถดานความ การวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 1
เขาใจในการอานกอนเรียนและหลังเรียนกิจกรรมการ
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานความเขาใจในการอาน
³Â
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*p<.05

n
36
36

³ÂÁÈ¤
30
30

X

17.08
23.06

S.D
4.03
3.66

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)
มีผลคะแนนการทดสอบกอนเรียน คิดเปนคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 17.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
4.03 และมีผลคะแนนการทดสองหลังเรียน คิดเปน
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.66 และเมือ่ ทดสอบคาเฉลีย่ ของการทดสอบ
หลังเรียนนักเรียนมีความสามารถดานความเขาใจใน

σܦ

σܦ2

t

p

215

1367

23.273*

.000

การอานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียน
สื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)ปรากฏผลการ
วิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อความภาษาไทย
³Â
n
³ÂÁÈ¤
S.D
t
p
σܦ
σܦ
X
n°Á¦¸¥
36
30
17.86 3.51
166
1042
9.842*
.000
®¨´Á¦¸¥
36
30
22.47 3.10
* p<.05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวย การทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีความสามารถดาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียนอยางเขาใจ ดวย การเขียนสื่อความภาษาไทยสูงกวากอนเรียนอยางมี
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย น
(CIRC) มีผลคะแนนการทดสอบกอนเรียน คิดเปน
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ
เทากับ 3.51 และมีผลคะแนนการทดสองหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี.
คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.47 สวนเบี่ยงเบน (CIRC) ปรากฏผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ดั ง แสดง
มาตรฐานเทากับ 3.10 และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยของ ในตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
¦µ¥µ¦
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จากตาราง 3 พบว า ความพึ ง พอใจของ
นักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อาน
เขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC)ในภาพรวมอยูในระดับ
ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ โดยมีคะแนนเฉลีย่ รวมทุกดาน
เทากับ 4.60 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และ
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุดดานการจัดบรรยากาศการจัดกิจกรรม
เรียนรูเปนลําดับที่ 1 ดานประโยชนที่ไดรับเปนลําดับ
ที่ 2 ดานกิจกรรมการเรียนรูลําดับที่ 3 และวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. หลั ง เรี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 6 มีความสามารถดานความเขาใจในการ
อานสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 และมีความสามารถดานการเขียนสื่อความภาษา
ไทย สูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  เรื่ อ ง อ า น
เขียนอยางเขาใจ ไดออกแบบและพัฒนาขึ้นอยางเปน
ระบบ จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะหเพือ่
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ซึ่งประกอบ
ดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นตอนที่
2 ขั้นสอน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทํากิจกรรมกลุม ขั้นตอนที่
4 ขั้นตรวจสอบและทดสอบ และขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุป
บทเรียนและประเมินผลโดยแตละขั้นตอนนั้นนักเรียน
ไดมีโอกาสฝกทักษะการอาน การหาความหมายของ
คําศัพท และการตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่
อาน ซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนมีความสามารถดาน
ความเขาใจในการอาน ซึ่งประกอบดวย การตีความ
การอธิบาย การสรุปยอ และการสรุปอาง กลาวคือ
(1) ขั้ น เตรี ย ม นั ก เรี ย นได ท ราบ
วัตถุประสงค วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.
อาร.ซี. (CIRC) กระบวนการทํางานกลุม การวัดและ
ประเมินผล เกณฑการใหคะแนน การกําหนดบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกแตละคนใน
กลุม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวในขั้นเตรียมนี้นักเรียนจะ
มีแรงจูงใจการทํางานกลุม ทราบวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) และบทบาทหนาที่
ของตนเอง

(2) ขั้ น สอน นั ก เรี ย นได ท บทวน
ความรูเ ดิมและเรียนรูเ รือ่ งใหมอยางหลากหลาย ผูว จิ ยั
มีการกําหนดภาระงาน/ชิ้นงานใหนักเรียนแตละกลุม
คิดวิเคราะหเพือ่ หาคําตอบ หรือขอสรุปของแตละกลุม
รวมกัน จากสือ่ การเรียนรูท ผี่ วู จิ ยั กําหนดไว และแหลง
การเรียนรูภ ายในโรงเรียน รวมทัง้ การใหความรูพ นื้ ฐาน
สําหรับการคิดวิเคราะหหาคําตอบ นอกจากนีน้ กั เรียน
แตละกลุม ยังไดรว มกันแลกเปลีย่ นความรูค วามคิดเห็น
รวมกัน
(3) ขั้ น ทํ า กิ จ กรรมกลุ  ม นั ก เรี ย น
แตละกลุมไดจับคูกันภายในกลุม โดยคนเกงจับคูกับ
คนออน ปานกลางกับปานกลาง และชวยกันผลัดกัน
อานออกเสียง ผลัดกันฟง แกไขการอานของคูตนเอง
แลวชวยกันจับใจความสําคัญ รายละเอียดของเรื่อง
โดยอาศัยความรูเดิม ขอมูลบทอาน และบริบทการ
อาน แลวหาความหมายของคําศัพท และตอบคําถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่อานหลังจากกิจกรรมจับคูกัน
อ า นแล ว แต ล ะกลุ  ม ได ร  ว มกั น สรุ ป ใจความสํ า คั ญ
และรายละเอียดของเรื่องเพื่อเปนขอสรุปของกลุมอีก
ครัง้ นอกจากการจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมความสามารถ
ดานความเขาใจในการอานแลวยังสงเสริมใหนกั เรียนมี
ความสามารถดานการเขียนสือ่ ความภาษาไทยควบคู
กันดวย ทั้งนี้เนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมที่พัฒนา
มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเขียนสื่อความ และนํามาพัฒนาอยางเปนระบบ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเปน
ทีม นักเรียนเห็นถึงประโยชนของการเรียนรูเปนกลุม
รวมมือ ความสําคัญของการอาน และการเขียนสื่อ
ความภาษาไทย โดยการใหนักเรียนไดรวมกันเขียน
เรือ่ งใหมโดยนําวิธกี ารเขียน การเรียบเรียงเนือ้ หา และ
การตั้งชื่อเรื่อง ที่สรุปไดจากการอานมาใชเพื่อเปน
แนวทางในการเขียนที่มีเนื้อหาที่แตกตางไปจากเดิม
ดังนัน้ จึงทําใหนกั เรียนมีความสามารถดานการเขียนสือ่
ความภาษาไทยทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สอดคลองกับทิศนา แขมมณี
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(2558: 270) ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ประกอบดวยกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอานแบบเรียน การ
สอนการอานเพือ่ ความเขาใจและการบูรณาการภาษา
กับการเรียน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาขั้นทํากิจกรรม
กลุมของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยาง
เขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.
อาร.ซี. (CIRC) ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นไดสงเสริม
และพัฒนาความสามารถดานความเขาใจในการอาน
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชนกานต ทิพยอนุ (2556)
ไดวจิ ยั เรือ่ ง การพัฒนาทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจ
ของนักเรียนชนเผาปกาเกอะญอชั้น ประถมศึกษา
ป ที่ 2 โรงเรียนบานกองแขกโดยใชรูปแบบการสอน
ซี ไอ อาร ซี ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูการพัฒนา
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน ชนเผา
ปกาเกอะญอ โดยใชรูปแบบการสอนแบบ ซี ไอ อาร
ซี ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละของความตางระหวางหลัง
เรียนและกอนเรียนอยูที่รอยละ 27.78 สูงกวาเกณฑ
พัฒนาการที่ตั้งไวที่รอยละ 25.00
(4) ขั้ น ตรวจสอบและทดสอบ
นักเรียนแตละกลุมไดนําเสนอผลงานของกลุมตนเอง
รวมทัง้ ไดรบั ฟงคําชีแ้ จงวิธกี ารใหคะแนน เกณฑการให
คะแนน โดยใหนกั เรียนประเมินผลงานของกลุม ตนเอง
และกลุมเพื่อน
(5) ขัน้ สรุปบทเรียนและประเมินผล
นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปใจความสําคัญ ขอคิด
ที่ได และการทดสอบเปนรายบุคคล รวมทั้งรวมกัน
ประเมินผลการทํางานของกลุมตนเองทั้งสวนที่ดีและ
สวนที่ควรปรับปรุงแกไข
2) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  เ ป น อี ก
แนวทางหนึ่งที่สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีความสามารถดานความเขาใจในการอาน และความ
สามารถดานการเขียนสื่อความภาษาไทยหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกลาว
ใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย กลาวคือ
(1) การวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู นําขอมูลการรายงานผลการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559 มาใชในการวางแผน และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท กี่ าํ หนดเปาหมายเพือ่ พัฒนาสมอง
(Head) และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตัว
ชี้วัดที่นํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนตัวชี้วัด
ที่เนนกระบวนการ ไดแกสาระที่ 1 การอาน ตัวชี้วัด
ที่ 3 อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลายโดยจับเวลาแลว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน สาระที่ 2 การเขียน ตัวชี้วัดที่
5 เขียนยอความจากเรื่องที่อาน และตัวชี้วัดที่ 8 เขียน
เรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค
(2) การจัดกิจกรรมเรื่อง อานเขียน
อยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค
ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนบทบาทและการมีสวนรวมของนักเรียน โดยการ
ใหนักเรียนรวมกันกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละ
คนในกลุม และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนไดแสวงหาความรู และ
เรียนรูจ ากการลงมือปฏิบตั ิ จนเกิดความรู ความเขาใจ
สามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง อานเขียน
อยางเขาใจ ผูว จิ ยั ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต าม
หลักสําคัญ 5 ประการของกิจกรรมพัฒนาพุทธิพิสัย
หรือสมอง (Head)
(3) สือ่ และแหลงเรียนรู ผูว จิ ยั ไดนาํ
สือ่ และแหลงการเรียนรู เชน นิทาน บทความ ขาว และ
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บทประพันธ มาใหผเู รียนไดฝก อาน ซึง่ เปนสือ่ ทีใ่ กลตวั
ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ
(4) การวั ด ผลประเมิ น ผลผู  วิ จั ย
ใชวิธีการวัดและประเมินผล 1) การปฏิบัติงาน และ
เกณฑการประเมินแบบรูบิค (Rubrics) ที่สอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรู และลักษณะของผลงาน 2)
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหวางเรียนและทํา
กิจกรรม โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 3) การประเมิน
ผลงานของกลุมตนเอง 4) การประเมินผลงานโดย
เพื่อน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความ
พึงพอใจหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวม
มือ เทคนิคซี.ไอ.อาร.ซี.(CIRC) ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สาเหตุ ดังนี้
1) บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูวิจัยไดจัดบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมี
สวนรวม มีความสนุกสนาน นาสนใจ และกระตุนให
เกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
2) ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการเรี ย นรู 
ผลของการใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ส  ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานความ
เขาใจในการอาน และการเขียนสื่อความภาษาไทย
จากการเรียนรูดวยตนเองการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม
กัน การชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในทีมนอกจากนี้
ยังทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการ
อานการเขียนภาษาไทย
3) กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ผู  วิ จั ย ได จั ด
กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงค มี
การนําเสนอความรู ความสําคัญของการอานเพื่อ
ความเขาใจ และการเขียนสือ่ ความภาษาไทย จึงทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรู มีประสบการณตรง และไดรับ
การพัฒนาความสามารถดานความเขาใจในการอาน
และการเขียนสื่อความภาษาไทย

4) วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัย
ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยยึดหลักการจัดการเรียน
รูแบบรวมมือ โดยแบงกลุมผูเรียนคละความสามารถ
เกง -ปานกลาง-อ อน มี การชี้ แ จงวั ตถุประสงค การ
เรียนรูในแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ชัดเจนชี้แจง
กระบวนการทํางานเปนกลุม บทบาทสมาชิกในกลุม วิธี
การใหคะแนน เกณฑการใหคะแนนรวมทัง้ จัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ใชสื่อ แหลงการ
เรียนรู
จะเห็นไดวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
อานเขียนอยางเขาใจ ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนา
ขึ้นอยางเปนระบบ ทําใหนักเรียนมีเปาหมายในการ
เรียนรู รวมทั้งทราบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี.(CIRC) จึงสงผลให
นักเรียนมีความกระตือรือรน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
และตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะทําให
กลุมประสบความสําเร็จ อันจะสงผลใหมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ กฤษณา
ชาญวิชานนท. (2550) ไดวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาไทยและความพึงพอใจ
ในการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
การเรียนรูแ บบรวมมือกับการเรียนรูแ บบรายบุคคลผล
การศึกษา พบวา 1) นักเรียนที่เรียนรูแบบรวมมือและ
เรียนรูแ บบรายบุคคลมีความสามารถในการอานภาษา
ไทยสูงกวาการทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
2) ความสามารถในการอานภาษาไทย ของนักเรียน
ที่เรียนกลุมรวมมือสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตนักเรียนกลุมที่เรียนรู
แบบรายบุคคลมีความสามารถในการอานภาษาไทย
ไมสูงกวาเกณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัย 3) ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียน
รูแ บบรวมมือมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก
นักเรียนทีเ่ รียนรูแ บบรายบุคคลมีความพึงพอใจในการ
เรียนอยูในระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย
ไปใช
1. ผูสอนควรนําชุดกิจกรรมการเรียนรู
ไปใชในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ได
อยางแพรหลายและนําไปใชกบั นักเรียนในหลายระดับ
ชั้น เพราะสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้การนํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูไปใชควรวิเคราะหระดับความรู
ความสามารถของผูเ รียนในแตละระดับชัน้ นอกจากนี้
ยังสามารถนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไ ปใชจดั การเรียนรู
ในชั้นเรียนไดตามปกติ
2. ผูส อนควรศึกษาและทําความเขาใจ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียนอยางเขาใจ และ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี.
(CIRC) ใหชัดเจนกอนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แตละครัง้ และควรบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อจะไดทราบปญหา หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข ซึ่ง
จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3. การนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไ ปใชใน
การจัดกิจกรรมควรมีการชี้แจง และสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองกับนักเรียนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง อานเขียนอยางเขาใจ
ใชวธิ กี ารจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี.
(CIRC) ดังนั้นผูสอนควรชี้แจงวิธีการเรียน การทํางาน
เปนกลุม และบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม
4. เพือ่ ใหเห็นผลของการใชชดุ กิจกรรม
การเรียนรูที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรเพิ่มระยะเวลาของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู จะทําใหผลการพัฒนาความ

สามารถดานความเขาใจในการอาน และการเขียน
สื่อความภาษาไทยไดผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการ
เรี ย นรู  แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค ซี . ไอ.อาร . ซี . (CIRC)
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไมคุนเคย
5. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวม
มือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี (CIRC) มีขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมแบบเปนกลุม ในการวิจยั ครัง้ นี้ พบวานักเรียน
ไมทราบบทบาทหนาทีข่ องตนเอง ดังนัน้ ผูส อนควรสง
เสริมใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการรวมกันคิด
รวมกันทํา เขาใจบทบาทหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย รวม
ทั้งกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการทํางาน
กลุม เพื่อใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
โดยใหนักเรียนที่มีความสามารถเกงชวยเหลือเพื่อน
สมาชิกในกลุมที่เรียนออนกวา ซึ่งจะทําใหนักเรียน
ปฏิบัติงานกลุมไดผลดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียน
รูกับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ใหมีความ
หลากหลาย และปรับปรุงเนื้อหาใหมีความเหมาะสม
กับวัย และศักยภาพของนักเรียน
2. ควรนําแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ไป
พัฒนาความสามารถดานความเขาใจในการอาน และ
การเขียนสือ่ ความภาษาไทยกับผูเ รียนในระดับชัน้ อืน่ ๆ
3. เพื่อใหเห็นผลของการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการ
ศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู” ที่ผูสอนเปนผูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อานเขียนอยางเขาใจ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561)
กุสาวดี คุณแกว, ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ และ สิทธิกร สุมาลี
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