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การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

การอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน  

การคิดวเิคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

Development of Exercises for Training Thai Skills Using the Cooperative Learning 

Technique of CIRC and Reading/Writing Spelling Techniques to Enhance 

Prathom Suksa 1 Students’ Reading/Writing Skills, Analytical Thought,  

and Learning Achievement 

 นภาเพ็ญ แสนสามารถ1 มารศรี กลางประพันธ์2 สมเกียรต ิพละจิตต์3 

Napapen Saensamart1, Marasri Klangprapan2 and Somkiat Palajit3 

บทคัดย่อ  
 การวจิัยครัง้นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียน 3) เปรียบเทียบ

การคิดวิเคราะห์ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค าระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ  5) เปรียบเทียบทักษะการอ่าน

และการเขียน การคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) 

เมื่อได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบ

แจกลูกสะกดค า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ จังหวัดนครพนม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ านวน 26 คน ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูก

สะกดค า 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียน 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และ 5) แบบวัดความใฝ่เรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.) สถิติทดสอบค่าที (t–test Dependent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One–way MANCOVA) และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว  

(One-way ANCOVA) 
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 ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี ้

  1. แบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทย โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมอืเทคนคิ CIRC ร่วมกับการอา่นการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

มคี่าดัชนปีระสิทธิผล เท่ากับ 0.59 คิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งมปีระสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

  2. ทักษะการอา่นและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใชก้ารเรียน

แบบร่วมมอืเทคนิค CIRC ร่วมกับการอา่นการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

  3. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมอืเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

  4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใชก้ารเรียน

แบบร่วมมอืเทคนิค CIRC ร่วมกับการอา่นการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

  5. ทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี

ความใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) หลังได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทย โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ

เทคนคิ CIRC ร่วมกับการอา่นการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ  การเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค CIRC  การอา่นการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า   

                ทักษะการอ่านและการเขียน  การคิดวิเคราะห์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 

 The purposes of this study consisted of the following: 1) to investigate the effectiveness index of the 

exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling 

technique, 2) to compare the students’ reading/writing skills, 3) to compare the students’ analytical thoughts,  

4) to compare the students’ learning achievements possessed before and after learning through the cooperative 

learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, and 5) to compare reading/writing skills, 

analytical thoughts and learning achievements of the students whose learning aspirations differed (high, 

moderate, and low) after they had been taught through the cooperative learning technique of CIRC and 

reading/writing spelling technique. The subjects were 26 Prathom Suksa 1 students who were studying in the 

second semester of 2018 academic year at Anuban Nakae Padungratchakitcharoen School under the Office of 

Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 1, Nakhon Phanom Province. They were obtained by cluster 

random sampling technique. The classrooms were used as the sampling unit. The instruments employed included 

1) exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling 

technique, 2) the test to examine the students’ reading/writing skills, 3) the test to examine the students’ 

analytical thought, 4) the test to examine the students’ learning achievement, and 5) the test to measure the 

students’ learning aspiration. The statistics used for data analysis comprised mean, standard deviation, 

effectiveness index. (E.I.), t–test (Dependent Samples), One–way ANOVA, One–way MANCOVA, and One–way 

ANCOVA. 
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 The study revealed these results: 

  1. The effectiveness index of the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique 

of CIRC and reading/writing spelling technique was 0.59. This result demonstrated the students’ learning progress 

of 59% which was higher than the established criteria. 

  2. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of 

CIRC and reading/writing spelling technique, the students’ reading/writing skills were significantly higher than 

those of before at .05 statistical level.  

  3. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of 

CIRC and reading/writing spelling technique, the students’ analytical thought was significantly higher than that of 

before at .05 statistical level. 

  4. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of 

CIRC and reading/writing spelling technique, the students’ learning achievement was significantly higher than that 

of before at .05 statistical level. 

  5. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of 

CIRC and reading/writing spelling technique, it was found that the reading/writing skills, analytical thoughts and 

learning achievements of the students whose learning aspirations differed (high, moderate, and low) were 

significantly different at .05 statistical levels.  

 

Keywords: Exercise for training skills, cooperative learning technique of CIRC, reading/writing spelling technique, 

                reading/writing skills, analytical thought, learning achievement 

ภูมิหลัง 

 ชาติไทยเป็นชนชาติท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ

อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติที่ล้ าค่าทางวัฒนธรรม 

ซึ่งมีความเป็นเอกภาพท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติ

ไทย ภาษาไทยยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและยังเป็นสิ่งท่ี

แสดงออกถึงความเป็นชาติไทย และยังเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้าง

ความสัมพัน ธ์อันดี งามต่อกัน  ท าให้ชาวไทยสามารถ

ประกอบการงาน และด ารงชีวิตอยู ่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างสันติสุข และยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้ในการสื่อสาร

และแสวงหาความรู้จากข้อมูลต่าง ๆ ท้ังยังช่วยสร้างเสริม

ประสบการณ์ สามารถพัฒนาการคิด ได้แก่ การสร้างสรรค์ 

การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนภาษาไทยในหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีว่า ภาษาไทย

เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

ในด้านวัฒนธรรมประเพณี และมีความสุนทรียภาพ

ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ ชาติ ไทย

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 1)  

 สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีเนน้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีทักษะด้านการอ่าน 

การเขียน การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์  การสื่อสาร 

การร่วมมือและการคิดสร้างสรรค์ (ส านักนายกรัฐมนตรี , 

2560, หน้า 5) ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ี

สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน

เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยท่ีจะสร้างคนให้มี

ความรู้ก็คือ การศึกษาแนวทางการศึกษาท่ีจะท าให้คนมีความรู้

อย่างแท้จ ริงและยั่ งยืนจะต้องท าให้คนคิดเป็น ท าเป็น 
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วเิคราะห์เป็น ให้รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แก้ปัญหาด้วยตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รู้จักแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เป็น

การเรียนรู้ในลักษณะต่อเนื่องตลอดชีวิต ภาระหน้าท่ีหลัก 

ของโรงเรียนประการหนึ่ง คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคล

ท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์  สังคม และ

สติปัญญา มีความสามารถ และมีคุณธรรม จ ริยธรรม 

มีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ

ทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม

สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ

นักเรียนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่ง

ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากท้ังทางการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนในเชิงบวกแล้ว ใน

เชงิลบก็ปรากฏเช่นกัน   

 แบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมหรือเป็นเคร่ืองมือในการสอน

อีกแบบหนึ่ง เรียกได้หลายชื่อ เช่น แบบฝึก แบบฝึกเสริม

ทักษะ แตค่วามหมายท่ีเหมือนกัน คือ เป็นนวัตกรรมการสอน

แบบหนึ่งท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพราะแบบฝึกทักษะสามารถ

สนองความสนใจใคร่รู้และความสามารถของผู้เรียนส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี โดยการฝึกทักษะหลาย ๆ ด้าน 

แบบฝึกทักษะมีความจ าเป็นและมปีระโยชนม์ากสอดคลอ้งกับ 

(วมิลรัตน ์สุนทรโรจน,์ 2545, หนา้ 130-134) ได้กล่าววา่ แบบฝึก

หรือแบบฝึกหัด หรือเรียกว่า แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อส าหรับ

การเรียนการสอนประเภทหนึ่งท่ีเป็นส่วนเสริมเพื่อให้นักเรียน

ได้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเพิ่มขึ้น 

แบบฝึกทักษะส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายบทเรียน และบางวิชา

จะแยกเป็นแบบฝึกหัดอีกเล่ม 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลาย  ๆ

รูปแบบ การเรียนแบบร่วมมอืเทคนคิ CIRC เป็นการเรียนท่ีผู้เรียน

ได้เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก

ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมอยา่งแท้จริง เป็นการเรียนแบบร่วมมือ โดยเพิ่มเวลา

ในการฝึกอ่านออกเสียง และฝึกเขียนค าให้มากขึ้น วัตถุประสงค์

เพื่อการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ ผู้เรียน

ท่ีอยูใ่นทีมเดียวกันมีส่วนช่วยตรวจสอบ แนะน า มีการจับคู่กัน

อ่าน มีการทดสอบการเขียนโดยเพื่อนในกลุ่ม เมื่อนักเรียน

ได้รับการฝึกอ่านสะกดค าและการท างานเป็นทีมแล้ว รวมท้ัง

ได้รับการฝึกทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอ่านด้วย ส าหรับ

การเขียนจะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนใช้รูปแบบเป็นทีม

เช่นเดียวกับการอ่าน การทดสอบจะท าเมื่อสมาชิกทุกคน

มีความพร้อมเมื่อเรียนจบบทเรียนมีการคิดคะแนนรวมเฉลี่ย

รายบุคคลเป็นของทีมเพื่อรับรางวัล รางวัลท่ีได้คือ เกียรติบัตร 

ส าหรับทีมท่ีท าคะแนนถึงเกณฑ์  (Slavin, 1987 อ้างถึงใน 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559, หน้า 193) นอกจากนี้การอา่นและ

การเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นชั้นท่ีเร่ิมเรียน 

การเรียนในรูปแบบการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า

จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม (เพ็ญศรี กิ่งแก้ว , 2555, หน้า 27) 

ได้กล่าวว่า การอ่านการเขียนสะกดค าคือทักษะความสามารถ

ของผู้เรียนในการอ่านการเขียนสะกดค า โดยสามารถ

อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเมื่อประสม พยัญชนะ สระ ตัวสะกด 

และวรรณยุกต์ และสามารถเขียนเรียงพยัญชนะ สระ และ

วรรณยุกต์และตัวการันต์ได้ถูกต้องตามหลักภาษาพร้อมท้ัง

ต้องเป็นค าท่ีถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน และ

สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง  

 การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ ่งหวังนั ้น 

ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนโดยเฉพาะ

บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้

ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเมตตาที่มี

ต่อศิษย์และภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ เติบโตงอกงามเป็นบุคคลท่ีมี

คุณค่าของสังคมต่อไป บทบาทของครูท่ีกล่าวมานั้นคงเป็น

การปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอและได้ด าเนินการมานานแล้ว

นับตั้งแต่อดีตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มหีลักฐาน

การปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการ หรือการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนแล้วความส าเร็จ

ของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อม

เกิดขึ้นกับทุกคนท้ังทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551 หนา้ 1) 

 ความใฝ่เรียนรู้นั้นเป็นความรู้สึกของบุคคล ความรู้สึก

ท่ีเป็นสุข และทัศนะคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อความใฝ่เรียนรู้

ตามระดับความรู้สึกของแต่ละบุคคลเกิดจากการได้รับ

การตอบสนองท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลเกิด

ความใฝ่เรียนรู้และก่อให้เกิดความเต็มใจสมัครใจที่จะแสวงหา
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ความรู้ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ บุคคล

จะมีความใฝ่เรียนรู้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการ

ของบุคคลและองค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งจูงใจท่ีมีอยูใ่นงานน้ันด้วย 

ทั้งนี้ ต้องมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเสริมความใฝ่เรียนรู้

ให้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยให้ความหมายของการวิจัยคร้ังนี้ว่า

คุณลักษณะ ของนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจมุ่งมั่น

ในการเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้ 

การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน การจดบันทึก สรุปความรู้ประสบการณ์และสามารถ

ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าให้แก่

ผู้อ่ืนได้ (กนกวรรณ ปัจจวงษ์, 2559, หนา้ 10) การคิดวิเคราะห์

เป็นทักษะส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการฝึกฝน

และพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เพราะการคิด

ประเภทนี้เป็นการระบุเร่ือง หรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ

เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล 

และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูล แล้วจัดท าการ

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

เพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, หน้า 

51-58) การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการมองเห็น

รายละเอยีดและจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ 

ได้แก่ เร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ รวมถึงวัตถุสิ่งของต่าง ๆ 

เพื่อจัดออกเป็นส่วนย่อย แล้วค้นหาความจริง ความส าคัญ 

แก่นแท้ องค์ประกอบย่อยรวมถึงองค์ประกอบหลักหรือ

หลักการของเรื่องนั ้น ๆ สามารถตีความหมายสิ่งที่เห็น 

อาจมีความหมายท่ีแฝงอยู่ภายในหรือปรากฏได้อย่างชัดเจน

รวมท้ังการหาความส าพันธ์ และเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ว่ามี

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร การท านายหรือคาดการณ์

สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553, หน้า 

54-55) 

 จากการศึกษางานวิจัยการจัดการเรียนการสอน

ด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย การเรียนแบบร่วมมือแบบ 

CIRC การอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า เป็นสื่อท่ีช่วยให้

ผู ้เร ียนม ีท ักษะการอ่านและการเข ียนที ่ด ีม ีผลสัมฤท ธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนช่วยพัฒนาความสามารถ

ทางการเรียนของผู้เรียน จากการศึกษางานวิจัยของ ละมุน  

จันทร์แป้น (2553, หน้า 141-142) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดค า กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลการวิจัยพบว่า นัก เรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้นหลังเรียน

ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านแบบแจกลูกสะกดค า มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.04 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 จากผลการทดสอบการอ่ านออก เขี ยน ได้ ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2559-2560 นักเรียน

ยังไม่ผ่านการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 

21.35 ซึ่งขัดกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดให้

นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100 จากความเป็นมาและ

เหตุผลความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย 

โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและ

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน

และการเขียน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ

การอา่นและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ให้มีประสิทธิภาพ

อันส่งผลตอ่การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนให้มากขึน้ 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูก

สะกดค า เพื ่อ เสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน  

การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีดัชนปีระสิทธิผลตามเกณฑ์ร้อยละ 

50 ขึน้ไป 

       2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทย 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่าน

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ระหวา่งหลังเรียนและก่อนเรียน 

       3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทย 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่าน

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ระหวา่งหลังเรียนและก่อนเรียน 

       4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทย 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่าน

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ระหวา่งหลังเรียนและก่อนเรียน 
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วิธีสอนแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้ 
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ 
การอ่านการเขยีนแบบแจกลูกสะกดค า 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
1. ขั้นน าเสนอบทเรยีน  
(แจง้จุดประสงคก์ารเรยีน ขั้นตอนการเรยีน  
เกณฑ์การประเมินผล) 
2. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ม ี5 กิจกรรม ดังนี้ 
       1) อ่านค า 
       2) อ่านประโยค 
       3) อ่านแจกลูกสะกดค า 
       4) สร้างค าใหม ่   
       5) แต่งประโยค (แต่งประโยคปากเปลา่และ
เขียนประโยค) 
3. ขั้นประเมนิผล 

ความใฝ่เรียนรู้ 

กลุม่สูง   กลุ่มปานกลาง   กลุ่มต่ า 
    
  

       5. เพื ่อ เปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียน 

การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ต่างกัน (สูง ปานกลาง 

และต่ า) เมื่อได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่าน

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

            ตัวแปรอสิระ                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจกเจริญ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 

และ ป.1/5 จ านวนนักเรียน 135 คน   

          2.  กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ  นัก เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 26 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน

เป็นหน่วยในการสุม่ 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

   แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

จ านวน 1 เล่ม ประกอบด้วย 9 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 45 

ชั่วโมง ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ 

4.48 คือ มีคุณภาพและความเหมาะสมมาก 

  2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียน 1 ฉบับ 

เป็นแบบทดสอบอ่านออกเสียงค า อ่านออกเสียงประโยค 

เขียนค า และเขียนประโยค จ านวน 50 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก

อยู่ระหว่าง 0.37 ถึง 0.87 ค่าความยากง่าย อยูร่ะหว่าง 0.53 

ถึง 0.77 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.84   

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

CIRC (Slavin) 

มีข้ันตอนดังนี้  

1. ขั้นน าเสนอบทเรยีน 

2. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. ขั้นประเมนิผล 

การอ่านการเขยีนแบบแจกลูก

สะกดค า 

มีข้ันตอนดังนี้  

1. อ่านค า 

2. อ่านประโยค 

3. อ่านแจกลูกสะกดค า 

4. สร้างค าใหม่ 

5. แต่งประโยค 

1. ทักษะการอ่าน 

และการเขียน 

2. การคิดวิเคราะห์ 

3. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน    
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   2.2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 1 ฉบับ 

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ ครอบคลุม

การคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.36 

ถึง 0.59 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.77 และ

ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.80   

   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 ฉบับ 

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจ

จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.81 ค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 

0.30 ถึง 0.77 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.89 

  2.4 แบบวัดความใฝ่เรียนรู้ 1 ฉบับ เป็นแบบวัดชนิด

เลอืกตอบแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลอืก ครอบคลุมความใฝ่เรียนรู้

ท้ัง 6 ด้าน จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.41 

ถึง 0.90 และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.87   

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและ

เก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา

ด าเนนิการทดลอง ทัง้หมด 45 ชั่วโมง ดังนี้ 

   1. ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ

การอ่านและการเขียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ

แบบวัดความใฝ่เรียนรู้ 

   2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ตามกลุ่มท่ีคละความสามารถทางการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ

วิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

การอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ประกอบด้วย 

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน โดยบันทึกข้อมูล

เพื่อสังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมด้วยแบบ

บันทึกผลหลังสอน แบบประเมินคุณลักษณะในการเรียนวิชา

ภาษาไทย และแบบประเมนิพฤตกิรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

   3. เมื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทักษะ

วิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

การอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า จนครบท้ัง 9 แผน 

ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนทุกกลุ่มทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านและการเขียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นน า

ผลคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  2. สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ได้แก่ 

   2.1 หาคุณภาพของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่าน

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ด้วยค่าดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index: E.I.) 

          2.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านและการเขียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด

ความใฝ่เรียนรู้ โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ

กับจุดประสงค์ (IOC) 

          2.3 หาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านและการเขียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นรายข้อ   

          2.4 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านและการเขียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด

ความใฝ่เรียนรู้ เป็นรายข้อ  

          2 .5  หาความ เชื ่อมั ่น  (Reliability) ของแบบวัด

ความใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบวัดในมาตราส่วนประมาณค่า 

โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (AlphaCoefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach)  

          2.6 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัด

ทักษะการอ่านและการเขียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด

ความใฝ่เรียนรู้ โดยใช้สูตรค านวณของ Kuder–Richardson 

KR–20 

 3. สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

  3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียน

กับหลังเรียนโดยใชส้ถิตทิดสอบ (t–test แบบ Dependent samples)   

  3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการอ่านและ

การเขียน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่มีความใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน 

(สูง ปานกลาง และต่ า) หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชา
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ภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

การอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช้สถิติ 

One-way MANCOVA และ One-way ANCOVA  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 1. แบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทยโดยการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.73 , 0.54 และ 0.51 

ตามล าดับ โดยรวมเฉลี่ยค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.59 

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

  2. ทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียน

แบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 

       3. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

       4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียน

แบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 

       5. ทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์ และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) หลังได้รับ

การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียน

แบบแจกลูกสะกดค ามีความแตกต่างกัน เมื ่อทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่แล้ว พบว่า ทักษะการอ่านและการเขียน 

การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

 

อภิปรายผล 

 1. ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียน

แบบแจกลูกสะกดค าท่ีส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียน 

การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.59 เมื่อแยกเป็นรายด้านการอ่าน

การเขียน มีค่าเท่ากับ 0.73 การคิดวิเคราะห์ 0.54 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0.51 ตามล าดับ ผลที่ปรากฏนี้

ย่อมเกิดจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย

โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและ

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค าอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน

ท่ีถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนตามกระบวนการวจิัยและพัฒนา

โดยมีขั้นตอนการวจิัยเร่ิมจาก 1) วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชัน้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอยา่งละเอยีด

ครอบคลุมเนื้อหา 2) ก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านการเขียน

ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย 

และครอบคลุมหลักสูตร 3) ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย

โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและ

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค าให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อน ามา

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ถูกต้องเหมาะสมกับ

หลักการสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และค านึงถึง

ธรรมชาติของวัยของนักเรียนความยากง่ายของเนื้อหา

ที่เหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม

ให้มากท่ีสุด 4) ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย

โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและ

การเขียนแบบแจกลูกสะกดค าให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ

ของแบบฝึกตามหลักการสร้างแบบฝึกท่ีดี 5) ตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ และ 6) ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่อง

ก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างส่งผลให้นักเรียน

มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ 

ถวัลย์ มาศจรัส (2550, หน้า 38) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อ

ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสม แบบฝึกทักษะมีความหลากหลาย มีปริมาณท่ี

เพยีงพอกับนักเรียน กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าผู้เรียน

สู่การคิดท่ีหลากหลาย มกีารคิดรวบยอด และหลักการส าคัญ
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ของการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบและสามารถ

เรียนรู้ดว้ยตนเองได้  

  นอกจากนี้การสร้างแบบฝึกท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

หรือความสามารถของผู้เรียน มีค าอธิบายชี้แจงด้วยข้อความ

สั้น ๆ กะทัดรัดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และท้าทายให้นักเรียน

อยากท าและได้แสดงความสามารถออกมา มีกิจกรรม ท่ี

หลากหลาย ส านวนภาษาเข้าใจง่าย มีการใช้หลักจิตวิทยา 

ฝึกฝนการคิดให้กับนักเรียน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2559, 

หน้า 112) สอดคล้องกับ ศุภวัฒน์ จินโจ (2552 , หน้า 66) 

ผลปรากฏว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแจกลูก

และสะกดค าภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางด้านการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ 

ภรินทร วาริรกุฎ (2553, หน้า 91) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง

การอ่านและการเขียนสะกดค ายาก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านช่อผกา ผลปรากฏว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

ของแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย เร่ืองการอา่นและ

การเขียนสะกดค ายาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มคี่าเท่ากับ 0.76 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ 76 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการอ่านและ

การเขียนสะกดค ายาก สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกเสริม

ทักษะอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 2. ทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียน

แบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนด้านทักษะการอ่าน

และการเขียนของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน

ก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนท่ีวัดด้วยการเขียน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 31.31 และ 44.92 ตามล าดับ 

  ผลการวจิัยยังพบวา่ การจัดการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทักษะ

วิชาภาษาไทยโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

การอา่นและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า เป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งนี้การท าแบบฝึกยังส่งเสริม

ให้นักเรียนมกีารพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้ดีขึน้ เพราะนักเรียน

สามารถน าความรู้จากแบบฝึกท่ีได้เรียนมาแล้วน ามาศึกษา

เพิ่มเติมในภายหลังอีกได้ เป็นการส่งผลให้เกิดความเข้าใจ

ท่ีลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แบบฝึกเป็นสื่อ อุปกรณ์การสอนอยา่งหนึ่ง 

ท่ีสามารถช่วยให้ครูสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแบบฝึกจะท าให้นักเรียน

เข้าใจบทเรียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือท่ีน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับแบบฝึกนั้น

เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กในวัยนี้ต้องการท ากิจกรรมตามเพื่อน 

ยังไม่กล้าคิดคนเดียวในการท ากิจกรรมยังมีการแบ่งกลุ่ม

นักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถทางการเรียน 

ท้ังเด็กเก่ง กลาง และอ่อน โดยให้นักเรียนท างานช่วยเหลอืกัน

ในกลุ่ม เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้

และความคิด มีการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม (พวงทอง 

ศรีอาจ, 2554, หน้า 19) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมุน 

จันทร์แป้น (2553, หน้า 141) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน

และการเขียนแจกลูกสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว จ านวน 19 คน ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูก

สะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

มีทักษะการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

  นอกจากนี้ยังพบวา่ การเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค CIRC 

เป็นการจัดการเรียนแบบร่วมมือ ที่แบ่งระดับผู้ เรียน

ตามความสามารถซึ่งในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย ผู้เรียน

ที่มีความสามารถทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า  

เมื่อน ามาจัดกิจกรรมเป็นการคละความสามารถภายในกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน ความส าเร็จจะเป็นของทุกคน

ภายในกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้า 192) สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เพ็ญพิชญา ภูกิ่งแก้ว (2557, หน้า 56) ได้ศึกษา

ความสามารถในการอ่าน การอ่านการเขียนภาษาไทยและ

พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

แผนผังความคิด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน

บ้านสมบัติเจริญ  อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                                ปีท่ี 12 ฉบับที่ 33 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 

                 Volume 12 No.33 January-April 2020


82 

จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียน

ภาษาไทยของนักเรียนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

ร่วมกับแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและสูงกวา่

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ฤชุทัย ไชยขาว (2551, หน้า 130-131) ศกึษา

การปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือ CIRC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บ ารุง) จ านวน 

28 คน ผลปรากฏว่า ผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมอืเทคนิค CIRC พบวา่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า

นักเรียนมีการพัฒนาด้านการอ่านมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ 

       3. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท้ังนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียนแบบ

แจกลูกสะกดค า มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

รวมถึงการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ ท้ัง 6 ด้าน จึงส่งผลให้

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการแจกแจง 

จ าแนก แยกองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อหา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น

เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ 

ลัดดาวรรณ ซ้ายขวา (2556, หน้า 75) ศึกษาการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ

นัก เร ียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แผนผังความคิด

ประกอบการแจกลูกสะกดค า ผลปรากฏวา่ ผลการคิดวเิคราะห์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แผนผังความคิด

ประกอบการแจกลูกสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 จากการศึกษาพบว่า 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เรียนโดยใช้แผนผังความคิด

การแจกลูกสะกดค า ท าให้คะแนนการคิดวิเคราะห์ท าให้ผล

การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าการใชแ้ผนผังความคิดการแจก

ลูกสะกดค าท าให้การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นจริง 

และสอดคล้องกับ วันวิสาข์ อกอุ่น (2558, หน้า 103) ศึกษา

เกี่ยวกับเปรียบเทียบความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและ

การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ ผลปรากฏว่า ดัชนีประสิทธิผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับ

การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือมีค่าเท่ากับ 0.54 ซึ่งแสดงว่า

การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน และสอดคล้องกับ เพ็ญศรี กิ่งแก้ว (2555, หน้า 98) 

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และ

การคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดนทิาน

หรรษาพาเพลิน” ประกอบแบบฝึก กลุ ่มสาระภาษาไทย 

เร่ืองสละลดรูป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลปรากฏว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านการเขียนและ

การคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดนิทาน

หรรษาพาเพลิน” ประกอบแบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหลังเรียนสูงกว่า

กอ่นเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

       4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านและการเขียน

แบบแจกลูกสะกดค า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียน

การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ท่ีเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ท่ีส่งเสริมการอ่านและการเขียน โดยการคละความสามารถ

ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม มีการชว่ยเหลอืกันในด้านการท ากิจกรรม

การเรียน ผลงานหรือคะแนนท่ีได้เป็นของกลุ่ม เมื่อเรียนส าเร็จ

ในแต่ละบทเรียน มีการประกาศผลเพื่อมอบรางวัลกลุ่ม

ที่ท ากิจกรรมถึงเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ จึงท าให้นักเรียน

มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมทุกคร้ัง สอดคล้องกับ 

ธนิดา เรืองวิเศษ (2550, หน้า 78) ศึกษาเร่ือง การพัฒนา

ทักษะการอ่านเขียนสะกดค ายากโดยใช้แบบฝึกทักษะ

กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน

ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากโดยใช้กระบวนการ

เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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และอัมพวรรณ์ โคโตสี (2550, หน้า 114) ศึกษาเร่ือง พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการสะกดค า 

กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียน

ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสะกดค ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01   

 5. ทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีมีความใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) หลังได้รับ

การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และการอ่านการเขียนแบบแจกลูก

สะกดค า มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะ

วิชาภาษาไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นได้สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎ ี

หลักการ และสร้างตามแบบการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดี  

โดยมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนมกีารสร้าง

แรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้กระตือรือร้น

ในการท ากิจกรรม นอกจากนี้ยังพบว่า การเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC นักเรียนจะเรียนร่วมกันโดยคละความสามารถ

ในการเรียน มีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทุกคน

ในกลุ ่มมีหน้าที่ร่วมกันและช่วยกันท ากิจกรรมให้ส าเร็จ

เพื่อเป็นความส าเร็จของทีม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิด 

แก้ปัญหา ตัดสินใจ และแก้ปัญหากลุ่มร่วมกัน ประกอบกับ

นักเรียนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ จึงอยากท ากิจกรรมอยากรู้อยากเห็น 

มีความคิดริเร่ิม มีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ มยุรี เพชรพินิจ (2557, หน้า 157-158) ศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ า

โดยการใชก้ารเรียนแบบร่วมมอืและการฝึกคิดแบบโยนโิสมนสิการ 

ท่ีส่งผลต่อความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศกึษาพบว่า นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันเมื่อได้รับการเรียนด้วยด้วยชุดฝึกทักษะ

การอ่านและการเขียนค าควบกล้ าโดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือ

และการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีส่งผลต่อความรับผิดชอบ 

การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ

วิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC และ

การอา่นการเขียนแบบแจกลูกสะกดค า ท าให้นักเรียนมีทักษะ

การอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดค ามากขึ้น ครูผู้สอน

หรือผู้ท่ีสนใจสามารถน าวิธีการจัดกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการสอนอ่านสอนเขียนในวิชาภาษาไทยในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หรือชั้นท่ีสูงขึ้นไป เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของผู้เรียน โดยเลือกแบบฝึกทักษะท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น 

จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจและสามารถอ่าน

และเขียนภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้น 

  2. ครูผู้สอนควรชี้แจงขั้นตอนในการเรียนแบบฝึกทักษะ

วิชาภาษาไทยให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการเรียน และครูผู้สอน

ควรศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อน าไปใช้ในการ

จัดกิจกรรมได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครัง้ต่อไป 

  1. ควรน าแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ไปใชเ้พื่อพัฒนา

นักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 

เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

  2. ควรน าตัวแปรอิสระชนิดตัวแปรจัดประเภท เช่น 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความถนัดทางการเรียน ความสามารถ

ทางจริยธรรม เป็นต้น มาศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้เพิ่มเติม 

ในการน าไปใช้วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วชิาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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