
การเปรียบเทยีบผลการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านวชิาภาษาองักฤษ 8 อ31102 ของนักเรียนระดบัช้ัน

มธัยมศึกษาปีที4่ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพญ็ ทีจ่ดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบ CIRC และวธีิการสอนแบบปกต ิ

นางสาวรสญาธร  นนัทมงคล  

สาขา การสอนภาษาองักฤษ 

 

บทคดัย่อ 

ในการทาํวจิยัคร้ังน้ีการวจิยัน้ี เพือ่ตอ้งการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้และความพึงพอใจในการวธีิการ

จดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีแตกต่างกนัสองแบบ คือ การจดัการเรียนรู้แบบปกติและ

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CIRC ใหก้บันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2/2558 โดยการ

วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ(Survey Research) จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 74 คน โดยมีเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม

มาจากนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นหอ้งเดียวกนั จาํนวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 37 คน เพื่อนาํผลการจดัการเรียนรู้จาก

การสอนนกัเรียนในแต่ละหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนันาํมาเปรียบเทียบกนัเพื่อหาผลสาํเร็จเชิงสถิติ  

 

คาํสําคญั 

1. จิตวทิยาการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

2.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

3. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 

4. แนวคิดความพงึพอใจ 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ความนํา – วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การอ่านภาษาองักฤษเป็นปัญหาท่ียิง่ใหญ่ เวลาอ่านภาษาองักฤษ คืออ่านแลว้ไม่เขา้ใจทั้งน้ีอาจจะ

เน่ืองมาจากไม่เขา้ใจความหมายของคาํศพัทท่ี์มีอยูใ่นขอ้ความท่ีกาํลงัอ่านได ้จึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่การอ่าน

เป็นเร่ืองยากลาํบาก น่าเบ่ือหน่าย และยิง่ไปกวา่นั้นยงัทาํใหเ้กิดความหวัน่ไหวไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง ฉะนั้น

ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การรู้คาํศพัทจึ์งเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น จะมองขา้มไปไม่ไดเ้ป็นอนัขาดแมว้า่จะสามารถใช้

ทกัษะหรือเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อการอ่านไดดี้เพียงใดก็ตาม แต่ถา้หากไม่ทราบความหมายของคาํในขอ้ความท่ีกาํลงั



อ่านก็คงไม่เขา้ใจส่ิงท่ีอ่านนั้นไดต้ลอดหรือถูกตอ้ง แต่กลบัทาํใหเ้สียเวลาและไม่ไดป้ระโยชน์อะไรจากการอ่าน

นั้น ๆ เลย (สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2540:15) 

จากการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษ 8 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 และ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

4/6 ภาคเรียนท่ี 2/2558 ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเช่นเดียวกบัเด็กไทยโดยทัว่ไป คือ ขาดทกัษะดา้น

การอ่านกล่าวคือ นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแลว้ไม่สามารถ เขา้ใจ จบัใจความสาํคญั หรือบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ี

อ่านไดท้าํใหส้รุปเร่ืองราวหรือตอบคาํถามไม่ค่อยไดซ่ึ้งการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย จดัเป็น

การเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพราะมีบทบาทสาํคญัในการเป็นเคร่ืองมือสาํหรับแสวงหา

ความรู้ในดา้นต่างๆ ในประเทศไทยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

ทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือการฟังการพดูการอ่านและการเขียนเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพือ่พฒันาตนเองและ

ประเทศชาติต่อไปทกัษะการอ่านถือวา่เป็นทกัษะหน่ึงท่ีสาํคญักระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2539)  

ในการทาํวจิยัคร้ังน้ีการวจิยัน้ี เพือ่ตอ้งการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้และความพึงพอใจในการวธีิการ

จดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีแตกต่างกนัสองแบบ คือ การจดัการเรียนรู้แบบปกติและ

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CIRC ใหก้บันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2/2558 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจโดยใชว้ธีิการจดัการ

เรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษแบบวธีิปกติ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 และวธีิการจดัการเรียนรู้การ

อ่านภาษาองักฤษแบบวธีิ CIRC สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/6 และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ท่ีได้

หลงัจากการเรียนการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจ โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติสาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 และวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ CIRC สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/6  

 

ขอบเขตการวจิยั (ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร) เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย (การหาคุณภาพเคร่ืองมือ) 

การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้และความพึงพอใจในการวธีิการ

จดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีแตกต่างกนัสองแบบ คือ การจดัการเรียนรู้แบบปกติและ

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CIRC ใหก้บันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 2 หอ้งเรียน ในภาค

เรียนท่ี 2/2558 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามหลงัการเรียน ในการ

น้ีทั้งสองหอ้งเรียนไดเ้รียนรู้การอ่านจบัใจความบทความภาษาองักฤษจากหนงัสือเรียนเล่มเดียวกนั คือ 

MegaGoal Book 4 (หนงัสือเรียนในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2521) ประกอบไปดว้ยสองบทเรียน จาํนวนคาบสอนทั้งส้ิน 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 

ชัว่โมง โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบ CIRC ในหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/6 นาํมา

เปรียบเทียบกบัผลการเรียนในหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย ชุดการการสอนแบบCIRCสาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 และแบบทดสอบวดัผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ 8 สาํหรับใชใ้นการทดสอบชุดการ



สอนแบบ CIRC กบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.323 โดยสถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองหาค่าความ

เท่ียงตรงของแบบทดสอบโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC), หาค่าความยากง่าย ( p ), ค่าอาํนาจจาํแนก ( r ) 

ของแบบทดสอบและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20   

 

ผลการวจิยั (เฉพาะภาพรวมและรายดา้นท่ีสาํคญั) 

 คุณภาพของชุดการสอนแบบ CIRC สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทั้ง 2 ชุดการสอน (สาํหรับ

สอนสองหอ้งเรียน) แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี และมี

คะแนนเฉล่ีย 4.498   

ผลการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เปรียบเทียบการสอนแบบปกติและการ

จดัการเรียนการสอนแบบ CIRC โดยชุดการสอนแบบ CIRC มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยผลการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการสอนดว้ยชุดการสอนแบบ 

CIRC สูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ถา้พิจารณาจากค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐานจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนการสอนแบบ CIRC มีค่าการกระจายของคะแนนนอ้ยกวา่การ

จดัการเรียนการสอนแบบปกติ 

ผลการศึกษานกัเรียนมีความพึงพอใจจากการใชก้ารสอนแบบ CIRC โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง (  = 3.9234   = .41684 ) โดยสรุปเป็นรายขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากคือ ความคิดสร้างสรรคใ์น

การจดัการเรียนรู้ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ และ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนดว้ย

กนัเองในการจดัการเรียนรู้ ส่วนท่ีมีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลางคือ เวลาในการจดัการเรียนรู้ 

บรรยากาศขณะเรียน และ การวดัและประเมินผลในการจดัการเรียนรู้ 

 

อภิปรายผลการวจิัย (เฉพาะภาพรวมและรายดา้นท่ีสาํคญั) 

 จากการศึกษาพบวา่ ผลการจดัการเรียนรู้ของรายวชิาภาษาองักฤษ 8 อ31102สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการสอนแบบ CIRC สูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนบัวา่

เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใชก้ระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทาํงาน

ร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาํเร็จร่วมกนัของกลุ่มตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนทาํหนา้ท่ี



สรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์วธีิใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมา

จากการทาํกิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการสาํคญั 

 ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนดว้ยการสอนแบบ CIRC ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/6 

อยูใ่นระดบัปานกลางความพึงพอใจวา่เป็นความรู้สึกท่ีไดรั้บความสาํเร็จตามมุ่งหวงัและความตอ้งการและ

สอดคลอ้งกบันกัวชิาการหลายท่านซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี ทวพีงษ ์หินคาํ 

(2541, หนา้ 8) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่เป็นความชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถ

ลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคลได้ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ิงนั้นเป็น

ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ หรือเป็น

ความรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความตอ้งการ  

จากผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศึกษาต่อไป ดงัน้ี  

 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  

 1.1. ครูผูส้อนในวชิาต่างๆ ควรใช้ การสอนแบบCIRCเพื่อนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนในระดบัต่างๆกนั 

เพราะการสอนแบบCIRC

 1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุด

ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผดิชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน  

และส่วนรวม  เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  

การสอนแบบCIRCจะตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ือง หากสามารถจดัตาราง

เรียนท่ีมีคาบการเรียนการสอนต่อเน่ืองกนัได ้จะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน ชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ควรจดัอยา่งนอ้ย 1-2 คาบ หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 คาบ ใหค้รบตามขั้นตอน

 1.3 ในการจดัทาํส่ือการเรียนการสอน ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีความน่าสนใจ และใช้

วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยทาํใหก้าร

จดักิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคม์ากข้ึน 

การสอน

แบบCIRC 

 2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยั 

 2.1 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการสอนแบบ  CIRC ท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในตดัสินใจ 

การคิดอยา่งมีเหตุผล ความคิดแบบวเิคราะห์ วจิารณ์ ทกัษะในการแกปั้ญหา  

 2.2 ควรนาํชุดการการสอนแบบ  CIRC ไปทดลองใชก้บัโรงเรียนสหศึกษา ทั้งระดบัประถมและระดบั

มธัยมศึกษา  
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