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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ท่ีมีต่อ

ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสรุปความ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนเทพศิรินทร ์

นายธฤษณชั  อารมยแ์ก้ว  ต าแหน่งครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนเทพศิรินทร์  สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

 

บทคัดย่อ  

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและ 

กำรเขียนสรุปควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค CIRC และ 2) เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ ำนวน 34 คน  

ซึ่งเป็นนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ MEP และได้มำโดยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เพื่อให้

นักเรียนผ่ำนเกณฑ์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  

(1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ซึ่งเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ

กลุ่มที่ใช้ในกำรสอนอ่ำนและเขียนโดยเฉพำะ และ (2) แบบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและ 

กำรเขียนซึ่งวัดควำมสำมำรถในกำรจับใจควำมส ำคัญและเขียนสรุปควำม จ ำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน   
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำมของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ  
2) ควำมสำมำรถด้ำนกำรอำ่นและกำรเขียนสรุปควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 2 หลังเรียน

สูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม (�̅�= 16.76, S.D. =1.98) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 

ระดับ .05 

 

 ค าส าคัญ: กำรเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค CIRC1, ควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียน2  
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Abstract  

 This research article requires 1) to compare reading and writing abilities of 

Mathayomsuksa 2 before and after cooperative learning using the CIRC technique. and 2)  

to compare reading and writing abilities of Mathayomsuksa 2 after studying higher than  

the criteria of the 75 percent. Pass requirement. The sample group was Mathayomsuksa 2/3 

in Semester1, academic Year 2022 at Debsirin School, which considerably of 34 students who 

are MEP special classroom project students and was obtained by the purposive selection 

method,  for students to pass the criteria set by the school. The tools used in this research, 

consisted of (1) a learning management cooperative plan using the CIRC technique, which is a 

group learning activities used to teach both reading and writing (2) The reading and writing 

test, which measures the ability to capture the main idea and to write a summary of 20 items, 

for 20 points. 

 The results showed that 1) reading and writing abilities of Mathayomsuksa 2 students 

after learning were considerably higher than before learning, at the statistical significance level 

of .05 and 2) The reading and writing abilities of Mathayomsuksa 2 students after achieving 

higher than the 75% of the full score criteria with a statistical significance at the .05 level. 

 

 Keywords: Cooperative learning using the CIRC technique1, Reading and writing abilities2  
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บทน า  

 ภำษำไทยเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นเอกภำพและบุคลิกภำพของ  

คนในชำติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

ท ำให้ประกอบกิจธุระ และด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เป็นเครื่องมือส ำคัญ  

ในกำรแสวงหำควำมรู้ เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและสร้ำงสรรค์ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม (ณัฐกิตติ์ นำทำ, 2561) อีกทั้งเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ เป็นสมบัติล้ ำค่ำ

ควรแก่กำรเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสำนใหค้งอยู่คู่ชำติไทยตลอดไป  

 กำรอ่ำนมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพรำะกำรอ่ำนช่วยเพิ่มพูน

ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมคิด บุคคลที่มีสมรรถนะกำรอ่ำนที่แท้จริงย่อมน ำประสบกำรณ์

ควำมรู้และควำมคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมได้  โดยเฉพำะกำรอ่ำนและ  

กำรวิเครำะห์งำนเขียนประเภทต่ำง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจำกจะเป็น

ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรเรียน กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพของ

ผู้เรียนในอนำคตแล้วยังเป็นปัจจัยที่ที่จะช่วยให้ด ำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนำคตได้อย่ำง

รู้เท่ำทัน สำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ สอดคล้องกับที่  สุนันทำ มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) 

กล่ำวว่ำ กำรอำ่นเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรแสวงหำควำมรู้ที่ผูอ้่ำนทุกคนควรฝึกอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ท ำให้ผู้อ่ำนมีพื้นฐำนในกำรอ่ำนที่ดีก่อให้เกิดควำมช ำนำญ และมีควำมรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

เกิดสมรรถนะที่ส ำคัญ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  

อย่ำงมปีระสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศกึษำธิกำร, 2551) 

 ส่วนกำรเขียนเป็นทักษะที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรติดต่อสื่ อสำรเช่นกัน 

เพรำะกำรเขียนเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดและประสบกำรณ์ของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อื่น 

เกิดควำมเข้ำใจตรงตำมที่ผู้เขียนต้องกำร กำรเขียนเป็นทักษะที่ต้องอำศัยถ้อยค ำ ควำมรู้  และ

ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรแสวงหำมำเรียบเรียงและล ำดับควำมคิดให้ต่อเนื่ องกันอย่ำง 

เป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ที่ผู้เขียนต้องกำรที่จะสื่อสำรออกมำได้ 

ดังที่ นพดล จันทร์เพ็ญ (2557) ได้กล่ำวถึงกำรเขียนสรุปได้ว่ำ กำรเขียนเป็นกำรแสดงออก 

โดยอำศัยภำษำตัวอักษรเป็นสื่อเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้สกึนึกคิดให้ผูอ้ื่นทรำบ ดังนัน้กำรเขียนจึงเป็น

ทักษะที่มีควำมส ำคัญและซับซ้อนกว่ำทักษะอื่น ๆ ทำงภำษำไทย เนื่องจำกต้องผ่ำนกระบวนกำร

หลำยขั้นตอน ตั้งแตก่ำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะหข์้อมูล กำรเรียบเรียงควำมคิด ตลอดจนกำร

ถ่ำยทอดออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ สุจริต เพียรชอบ และสำยใจ อินทรัมพรรย์ 

(2539) ที่ได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนของผู้เรียนสรุปได้ว่ำ ทักษะกำรเขียน

นับว่ำเป็นทักษะที่มีควำมซับซ้อนและพัฒนำได้ยำกที่สุด เพรำะกำรเขียนนั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
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ผู้เขียนจะต้องมีควำมรู้ ควำมคิดและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ สั่งสมไว้เป็นจ ำนวนมำก ควำมรู้ 

และควำมคิดเหล่ำนั้นย่อมได้มำด้วยวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน ผู้เรียนจะต้องพิจำรณำข้อมูลอย่ำงมี

วิจำรณญำณ โดยอำศัยควำมรู้ กระบวนกำรคิดและประสบกำรณ์ เพื่อน ำไปสู่ข้อสรุปและ 

กำรตัดสินใจอย่ำงสมเหตุสมผล (Ennis, 1985) ซึ่งผู้อ่ำนต้องจับประเด็นและตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อสนับสนุน ตัดสิน ประเมิน และสรุปควำมคิดเห็นต่อไป (Kurlan, 2003) กำรพัฒนำกำรคิด

วิเครำะห์จึงเป็นทักษะที่ท ำให้ผู้เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง รู้ข้อเท็จจริง เข้ำใจเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

อย่ำงสมเหตุสมผล อันเป็นกำรพัฒนำควำมคิด สติปัญญำ จริยธรรม อำรมณ์ ควำมรู้สึกตำม 

เหตุและผลกำรคิดวิเครำะห์ช่วยให้เรำเข้ำใจหลักกำรวิเครำะห์และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ที่เกิดขึน้รอบตัวได้ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและองค์กรตอ่ไปในอนำคต 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนนั้น 

ส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะใช้วิธีสอนแบบเน้นบรรยำย ไม่มีกำรฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เน้นกำร

ท่องจ ำมำกกว่ำฝึกทักษะ ซึ่งเป็นปัญหำที่ วรรณี โสมประยูร (2557) กล่ำวว่ำ ครูจะต้องมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเนื้อหำของภำษำไทยอย่ำงดี มีควำมรู้เรื่องหลักสูตรภำษำไทย รู้จุดมุ่งหมำยของ  

กำรอ่ำน มีควำมรู้ในกลวิธีสอน มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542) 

กล่ำวว่ำ ครูผูส้อนจ ำเป็นต้องมีเทคนิควิธีในกำรที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้ผลดี และกำรสอน

จะมีประสิทธิภำพได้นั้น ครูผู้สอนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ และเข้ำใจในศำสตร์กำรสอนอย่ำงลึกซึ้ง  

จึงท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ ด้วยเหตุนี้ท ำให้ผู้วิจัยให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเทคนิคและวิธี 

กำรสอนที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเขียนสื่อควำมให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้  

ฝกึกำรคิดและเขียนสื่อควำมคิด เพื่อสื่อสำรให้ผู้อำ่นเข้ำใจในสิ่งที่ผู้เขียนตอ้งกำรสื่อ 

 กำรเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกำรเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมำชิกกลุ่มที่มีควำมสำมำรถ

แตกต่ำงกันนักกำรศึกษำคนส ำคัญ ได้แก่ สลำวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และ

โรเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) กล่ำวในทำงเดียวกันว่ำ กำรเรียนรู้โดยทั่วไปมักจะไม่ให้ควำม

สนใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูเ้รียน โดยจะมุ่งไปที่กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

ครูกับผู้เรียน หรือระหว่ำงผู้เรียนกับบทเรียนเท่ำนั้น มักมองข้ำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน  

(ทิศนำ แขมมณี, 2560) เทคนิค CIRC เป็นเทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคหนึ่งที่ออกแบบ

ขึ้นเพื่อใช้สอนในด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนโดยเฉพำะ ซึ่งมีผลให้นักเรียนเกิดโอกำสในกำรเรียน

อย่ำงอิสระ มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน ก่อให้เกิดควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยในกลุ่ม  

เป็นกำรสร้ำงพลังในทำงบวกและสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนมำกขึ้น (วัชรำ เล่ำเรียนดี , 2547) 

เทคนิค CIRC เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เรียนรู้และฝึกฝน

ร่วมกัน และตระหนักถึงควำมส ำเร็จของกลุ่ม กำรน ำเทคนิค CIRC มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนำทักษะในกำรเขียนสื่อควำม ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะกำรเขียนเป็นกลุ่ม และภำยใน
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กลุ่มช่วยกันตรวจสอบงำนเขียนของสมำชิกเพื่อให้ได้คะแนนมำกที่สุดเพื่อเฉลี่ยเป็นคะแนน  

ของกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมตั้งใจในกำรเขียน เพื่อให้งำนที่ได้รับมอบหมำยสมบูรณ์มำก

ที่สุด ดังที่ พัชรำภรณ ์สุขนิตย์ (2551) ได้ศึกษำควำมสำมำรถในกำรเขียนสื่อควำมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ซึ่งผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ 

นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีควำมสำมำรถในกำรเขียนสื่อ

ควำมสูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับ จิรำพร กองทอง (2555) ได้ศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

เรื่อง กำรอำ่นจับใจควำม ช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 2 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 84.72/82.19 และนักเรียน 

ที่เรียนโดยกำรใช้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนหลังเรียน เรื่อง กำรอ่ำนจับใจควำม สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

ที่ระดับ .05  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

เป็นรูปแบบที่เหมำะสมที่จะน ำมำพัฒนำนักเรียนเนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ ได้เข้ำกลุ่มแล้วร่วมมือกันเรียนรู้ สมำชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท ำให้

เกิดกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงนักเรียนด้วยกัน หรือนักเรียนกับครู ส่งเสริมให้ผู้ เรียน  

มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำ โดยเฉพำะกำรอ่ำนและกำรเขียนที่สำมำรถพัฒนำผู้เรียน  

ทุกด้ำนทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมภำคภูมิใจ 

และเห็นคุณค่ำในตนเอง เกิดควำมคงทนในกำรเรียนรู้ สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้

อย่ำงมีควำมสุข ผู้วิจัยจึงสนใจและน ำมำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค CIRC ที่มตี่อควำมสำมำรถด้ำนกำรอำ่นและกำรเขียนสรุปควำม ช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 2 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำมของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรยีนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

  2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 2 หลังเรยีนสูงกว่ำเกณฑร์้อยละ 75 
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ขอบเขตของการวจิัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

นักเรียนรวมทั้งหมด 537 คน ซึ่งจัดนักเรียนในแต่ละห้องเรียนตำมแผนกำรเรียนแบบคละ

ควำมสำมำรถ 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/3 ภำคเรียนที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ ำนวน 34 คน ซึ่งเป็นนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

MEP และได้มำโดยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เพื่อให้นักเรียนผำ่นเกณฑต์ำมที่โรงเรียนก ำหนด 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กำรสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำม 

สมมติฐานของการวิจัย  

 ธิติสรณ์ สุ่มมำตย์ (2561) ได้วิจัยเรื่องผลกำรใช้เทคนิค ซี ไอ อำร์ ซี ที่มตี่อควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน วิชำภำษำไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) 

นักเรียนที่ได้รับกำรสอนแบบ ซี ไอ อำร์ ซี มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอำ่นหลังเรยีนสูงกว่ำก่อนเรียน

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนที่ ได้รับกำรสอนแบบ ซี ไอ อำร์ ซี 

มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนหลังเรยีนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

จำกผลกำรวิจัยข้ำงต้น พบว่ำ วิธีกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIRC ที่เป็นตัวแปรต้น 

สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนและกำรเขียนได้ ผูว้ิจัยจงึได้ก ำหนดสมมติฐำนของกำรวิจัย 

ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำมหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอำ่นและกำรเขียนสรุปควำมหลังเรยีนสูงกว่ำเกณฑร์้อยละ 75 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย ประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค 

CIRC ซึ่งเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกลุ่มที่ใช้ในกำรสอนอ่ำนและกำรเขียนโดยเฉพำะ  

และแบบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน ซึ่งวัดควำมสำมำรถในกำรจับใจควำม  
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และเขียนสรุปควำม โดยกำรอธิบำยรำยละเอียด แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คำดคะเนเหตุกำรณ์ 

ระบุเหตุผล สรุปควำมรู้ และข้อคิดจำกบทอ่ำนเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน ซึ่งมี

รำยละเอียด ดังนี้ 

1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 4 ช่ัวโมง น ำไปวิเครำะห์หำค่ำควำมสอดคล้อง และ

น ำแผนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน จ ำนวน 2 แผน เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมในด้ำนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ และมำปรับปรุงเวลำที่ใช้ให้กระชับ ไม่ยืดเยื้อเข้ำใจง่ำย โดยน ำไปใช้ 

เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย พบว่ำ ทุกองค์ประกอบในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในภำพรวมมีควำม

เหมำะสมและมีควำมสอดคล้องในระดับมำกที่สุด (1) ขั้นจัดกลุ่ม (2) ขั้นน ำเสนอควำมรู้   

(3) ขั้นเตรียมควำมพร้อม (4) ขั้นจัดกิจกรรมกำรอ่ำน (5) ขั้นสรุปบทเรียน (6) ขั้นประเมินผล  

(𝑥= 0.91, S.D. = 0.27)    

2. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำม 

จ ำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยก ำหนดค่ำคะแนน คือ  

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และน ำผลกำรทดสอบมำวิเครำะหห์ำค่ำควำมยำกง่ำย 

(p) และหำค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อแล้วจึงคัดเลือกไว้ 20 ข้อ โดยแบบทดสอบ

วัดควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นนั้นมีค่ำ 

ควำมยำกง่ำย (p) อยู่ระหว่ำง 0.37-0.67 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ( r) อยู่ระหว่ำง 0.33-0.57  

ส่วนค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชำร์ดสัน  

(ชูศร ีวงศร์ัตนะ, 2560) มีคำ่เท่ำกับ 0.90 

การรวบรวมข้อมูล 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) กับกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำม จ ำนวน 40 ข้อ ใช้เวลำ 50 นำที แล้วบันทึกผล

กำรสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส ำหรับกำรวิเครำะหข์้อมูล  

 2. ด ำเนินกำรสอน โดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

แบ่งออกเป็น 4 แผน รำยชั่วโมง 

 3. หลังจำกสอนครบทั้ง 4 ช่ัวโมงแล้วให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำมหลังเรียน (posttest) จ ำนวน 40 ข้อ เวลำ 50 นำที  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตอบค ำถำม 

กำรวิจัยโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ดังนี้ 
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 1. กำรวเิครำะหข์้อมูลเพื่อหำค่ำคุณภำพเครื่องมือ 

  1.1 ตรวจสอบคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ควำมตรงเชิงเนื้อหำ 

ด ำเนนิกำรโดยหำค่ำดัชนคีวำมสอดคล้อง (IOC) ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

  1.2 ตรวจสอบคุณภำพของแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำม

และกำรเขียนสรุปควำม โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

   1.2.1 วิเครำะห์ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำโดยหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ( IOC) 

ของแบบวัดควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำมและและกำรเขียนสรุปควำม 

   1.2.2 วิเครำะห์ควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ของแบบวัด

ควำมสำมำรถด้ำนกำรอำ่นจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำม   

   1.2.3 วเิครำะหค์่ำควำมเช่ือม่ันของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20  

 2. กำรวิเครำะหข์้อมูล 

  2.1  หำค่ำสถิตพิืน้ฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

  2.2 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ 

t-test แบบ dependent และหลังเรยีนของกลุ่มที่ได้รับกำรเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 
 

ผลการวิจัย  

 ผูว้ิจัยน ำเสนอผลกำรวิเครำะหข์้อมูล โดยมีรำยละเอียดตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ

  ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรยีนและหลังเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

  เทคนิค CIRC 

การทดสอบ N �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 34 11.71 2.26 
11.58* .000 

หลังเรยีน 34 16.67 1.98 

ที่มำ: (ธฤษณัช อำรมย์แก้ว, 2565)  

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยของควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียน

สรุปควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่ำ 

ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ำกับ 11.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.26 

และค่ำเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ำกับ 16.67 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.98 ซึ่งเป็นไป 

ตำมสมมตฐิำนกำรศกึษำที่ก ำหนดไว้ แสดงวำ่ คะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและ
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กำรเขียนสรุปควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ 

  หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

การทดสอบ N �̅� S.D. t Sig. 

หลังเรียน 34 16.76 1.98 5.182* .000 

ที่มำ: (ธฤษณัช อำรมย์แก้ว, 2565)  

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและ 

กำรเขียนสรุปควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 16.76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.8 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ คือ  

ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม แสดงว่ำ คะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย  

จำกผลกำรวิจัย เรื่อง ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  

ที่มีต่อควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำม ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

โรงเรียนเทพศิรนิทร์ สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัยดังนี้ 

 1.  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่ำก่อนเรียน 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ำกับ 11.71 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยเรียนเท่ำกับ 16.76 คะแนน 

แสดงว่ำ คะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำมของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้

เนื่องจำกเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 น ำเสนอบทเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนน ำเสนอบทเรียน โดยมี

กำรยกตัวอย่ำงงำนเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นองค์ประกอบของงำนเขียนนั้น ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนกำรแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4 คนแบบคละควำมสำมำรถ 

ประกอบด้วยผู้เรียนเก่ง 2 คน และอ่อน 2 คน โดยผู้เรียนเก่งจับคู่กับผู้เรียนอ่อน ศึกษำวิธีกำร

เขียนและตัวอย่ำงของงำนเขียน และน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำกับคู่ของตัวเองมำแลกเปลี่ยน

กันภำยในกลุ่ม ขั้นที่ 3 ร่ำงงำนเขียนและเขียนงำน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มน ำข้อมูล 

จำกขั้นที่ 1 มำเรียบเรียงเป็นตัวหนังสือและร่ำงเป็นงำนเขียนของตนเอง จำกนั้นน ำงำนเขียนที่รำ่ง
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ไว้มำลงมือเขียนเพื่อใส่รำยละเอียดเพิ่มเติม จัดล ำดับเนื้อหำให้เหมำะสม และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในกำรเขียนเพื่อเขียนสื่อควำมรู้ ควำมคิดของตนเองให้ผู้ที่อ่ำนเกิดควำมเข้ำใจตรง

กับวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ขั้นที่ 4 อ่ำนทบทวนและแก้ไขงำนเขียน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนแต่ละคน

อ่ำนทบทวนงำนเขียนของตนเองเพื่อหำข้อผิดพลำดหรือจุดบกพร่อง จำกนั้นให้เพื่อนในกลุ่ม  

และครูชว่ยอ่ำนทบทวนงำนเขียนเพื่อใหข้้อมูลย้อนกลับว่ำงำนเขียนมีขอ้ผิดพลำดหรือจุดบกพร่อง

ที่ควรปรับปรุง จำกนั้นผู้เรียนแต่ละคนน ำข้อผิดพลำดหรือจุดบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไขงำนเขียน

ของตนเองให้สมบูรณ์ ขั้นที่ 5 น ำเสนองำนเขียนและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ทุกคนในกลุ่มได้

น ำเสนองำนเขียนของตนเอง หลังจำกนั้นครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินงำนเขียนและให้คะแนน  

เป็นรำยบุคคล นักเรียนที่ได้รับคะแนนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็น

ทีมยอดเยี่ยม ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกำรเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนท ำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรอ่ำนและ  

กำรเขียนสรุปควำมอย่ำงเป็นขั้นตอนโดยกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนที่เรียนเก่ง 

มีคะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้สูงมำก  

ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนก็ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนให้ดีขึ้น ท ำให้คะแนนควำมสำมำรถ  

ในกำรเขียนสรุปควำมหลังเรียนผ่ำนเกณฑ์และสูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งผลให้

ผลกำรวิจัยมีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนสูง สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1 คือ นักเรียน 

ที่ได้รับกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและ 

กำรเขียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับแนวคิด

ของสลำวิน (Slavin, 1987) ที่กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เป็นรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในกำรสอนอ่ำนและเขียนโดยเฉพำะ ในขณะที่งำนวิจัยของ  

ขวัญชนก อยู่ศรี (2565) กล่ำวว่ำ ควำมสำมำรถกำรเขียนสื่อควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 

หลังได้รับกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบกำรสอนเขียนที่เน้นกระบวนกำรรว่มกับเทคนิค CIRC แตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนงำนวิจัยของกนกวรรณ ภู่ทิม (2560) กล่ำวว่ำ 

นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรประยุกต์ใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

ร่วมกับกำรสอนอ่ำนแบบปฏิบัติกำรมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสื่อควำม 

วิชำภำษำไทยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงำนวิจัย 

ของ พัชรำภรณ์ สุขนิตย์ (2551) ได้ศึกษำเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนสื่อควำม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับกำรจัด 

กำรเรียนรู้แบบปกติ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรเขียนสื่อควำมหลังเรียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับ 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังเรยีนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

16.76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.8 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

แสดงว่ำ คะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสรุปควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  

หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้

เนื่องจำกทั้งนี้เนื่องจำกเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรสอนเขียนที่เน้น

กระบวนกำรร่วมกับเทคนิค CIRC ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนนั้น สอดคล้องกับสมมติฐำน 

กำรวิจัยข้อที่ 2 คือ นักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  

มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมและกำรเขียนสรุปควำมหลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 

75 สอดคล้องกับ วัชรำ เล่ำเรียนดี (2547) ที่กล่ำวว่ำ กำรเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธี

สอนแบบร่วมมือที่ให้สมำชิกกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้อย่ำงจริงจังทุกคน มีกำรยอมรับกันและกัน 

และมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จเดียวกัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุมำพร ทัศนุรักษ์ (2554) ที่

ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยและควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 ที่ได้รับกำรสอนแบบ CIRC กับกำรสอนอ่ำนตำมคู่มอืครู ผลกำรวิจัย

พบว่ำ นักเรียนที่ได้รับกำรสอนอ่ำนแบบ CIRC ก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลองมีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .01 ส่วนงำนวิจัยของกฤษณำ 

ชำญวิชำนนท์ (2550) ที่เปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนภำษำไทยระหว่ำงกำรเรียนรู้ 

แบบร่วมมือกับกำรเรียนรู้แบบรำยบุคคล ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนที่เรียนรู้แบบร่วมมือและ 

กำรเรียนรู้แบบรำยบุคคลมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทยสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทยของนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ 

แบบร่วมมือสูงกว่ำเกณฑร์้อยละ 65 อย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1. ครูผู้สอนควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจแต่ละขั้นตอนในจัดกำรเรียนรู้แบบกำรสอน

เขียนที่เน้นกระบวนกำรร่วมกับเทคนิค CIRC เป็นอย่ำงดี เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนรู้ด ำเนินตำม

ขั้นตอนและเกิดประสทิธิภำพมำกที่สุด 

 2. กำรสอนอ่ำนและเขียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ครูผู้สอนควรชี้แจงขั้นตอน

กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงบทบำทของตนเอง เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้

ในแต่ละขั้นตอนโดยพร้อมเพรียงกัน และบรรลุตำมจุดประสงค์กำรเรยีนรู้ที่ก ำหนด 
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 3. กำรจัดกลุ่มนักเรียนควรเปนกลุมคละควำมสำมำรถ มีทั้งเกง ปำนกลำง ออน เพื่อให

นักเรียนได้ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่ออนจะไดพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ สวนนักเรียนที่

เกงก็จะไดเพิ่มทักษะโดยกำรอธิบำยหรือถำยทอดควำมรู้ใหก้ับเพื่อนในกลุม 

 4. กำรจัดกำรเรียนรู้ขั้นที่ 3 ร่ำงงำนเขียนและเขียนงำน เป็นขั้นตอนที่นักเรียนทุกคนได้

ลงมือเขียนงำนตำมที่ได้ร่ำงไว้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ 

ควำมคิดและควำมรู้สึกในกำรเขียนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในกำรเขียน  

มำกยิ่งขึน้ 

 5. กำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ผู้ที่จะน ำไปเป็นแนวทำงในกำรจัด 

กำรเรียนรู้ ควรพิจำรณำบริบทและวุฒิภำวะของผู้เรียน เพื่อให้จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 

และสำมำรถพัฒนำทักษะกำรเขียนของผู้เรยีนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีกำรวิจัยเกี่ยวกับผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค CIRC ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยและควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนในระดับช้ัน

อื่น ๆ 

2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

กับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus กำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรูแ้บบกำรใชส้มองเป็นฐำน (BBL) เป็นต้น 
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