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บทคัดยอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งทั้งสองวิธีสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ สงเสริมใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC
กับแบบ 4MAT ตามเกณฑ 70/ 70 (2) เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
รวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน (4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน หลังเรียน ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับ
แบบ 4MAT กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบาน
น้ําเกลี้ยงและโรงเรียนบานสบาย อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนบานน้ําเกลี้ยงจํานวน 31 คน จัดกิจกรรม
การเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนบานสบายจํานวน 35 คน จัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC จํานวน 6
แผน มีคุณภาพอยูในระดับมาก (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT จํานวน 6 แผน มีคุณภาพอยู
ในระดับมาก (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.27 – 0.85 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.84 (4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.31 – 0.76
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คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 – 0.69 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.69 (5) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.24–
0.71 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดวย t-test (Dependent Samples) , Hotelling T2 และ t-test
(Independent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4MAT วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.03/74.62 และ 76.60/76.57
ตามลําดับ
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4MAT วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลคาเทากับ 0.5382 และ 0.6019
แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 53.82 และ 60.19 ตามลําดับ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ
CIRC และแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใน
ใฝสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ
CIRC และแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์หลังเรียนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CIRC การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ผลสัมฤทธิ์ดานการ
อานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ABSTRACT
The organization of the cooperative learning by using the CIRC technique and the
4MAT learning approach were effective activities, both approaches provided the child centered
and including supported the students in practicing along with their keenness and interest,
and also improving more understanding in English reading, analytical thinking, and achievement
motivation of the students. The purposes of this research were : (1) to find out the efficiencies
of the plans for organization of English reading learning activities for students between the
cooperative learning by using the CIRC technique and the 4MAT learning approach with a
required the efficiency of 70/70, (2) to find out the effectiveness indices of the plans for
organization of the cooperative learning by using the CIRC technique and 4MAT learning
approach, (3) to compare the achievement in English reading, analytical thinking and achievement
motivation of students between the pre-test score and the post-test score, (4) to compare
the achievement in English reading, analytical thinking and achievement motivation of students
between the cooperative learning by using the CIRC technique and the 4MAT learning
approach. The sample used in this study consisted of 66 Prathomsuksa 5 students attending
from Ban Namkliang School and Ban Sabai School, Nam Kliang District , Sisaket Province in
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the second semester of the academic year of 2012, selected by the cluster random sampling
technique. The students in Prathomsuksa 5/1 from Ban Namkliang School were assigned to
one experimental group with 31 students learned through the cooperative learning by using
the CIRC technique and the another experimental group with 35 students of class 5/1 from
Ban Sabai School learned through the 4MAT learning approach. The instruments used in the
study were: (1) 6 plans for organization of the cooperative learning by using the CIRC technique
with the high level of quality, (2) 6 plans for organization of the 4MAT learning approach
with the high level of quality, (3) a 30–item 4-choices English reading ability test with
discriminating powers ranging 0.27 -0.85 and a reliability of 0.84, a 30– item 4-choices test of
analytical thinking with difficulty ranging 0.31 –0.76, discriminating powers ranging 0.23 – 0.69
and a reliability of 0.69 and 15 item rating scale questionnaire on achievement motivation
with discriminating powers ranging 0.24 - 0.71 and a reliability of 0.88. The statistics used for
analyzing the collected data were mean, percentage, and standard deviation; t- test
(Independent and Dependent Samples) and Hotelling T2 were employed for testing
hypotheses.
The results of the study were as follows:
1. The plans for organization of English reading learning activities for Prathomsuksa 5
students between the cooperative learning by using the CIRC technique and the 4MAT learning
approach had efficiencies of 78.03/74.62 and 76.60/76.57 respectively.
2. The effectiveness indices of plans of learning organization using the two
mentioned approaches were 0.5382 and 0.6019. This implied that the students learning
progress were 53.82 and 60.19 percent respectively.
3. The students who learned through the cooperative learning by using the CIRC
technique and the 4MAT learning approach showed the Post-test scores higher than the Pretest scores in English reading ability test, analytical thinking test and achievement motivation
at the level of significance .05
4. The students who learned through the cooperative learning by using the CIRC
technique and the 4MAT learning approach they did not show the different of the post-test
scores in English reading, analytical thinking and achievement motivation.
Keywords : The cooperative learning by using the CIRC technique, The 4MAT learning
approach, The achievement in English reading, Analytical thinking, Achievement
Motivation
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บทนํา

ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ (Las) ปการศึกษา 2554
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานน้ําเกลี้ยง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.47 ซึ่งอยูในระดับต่ําที่สุด ซึ่งเปนสิ่ง
สะทอนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิมไมประสบผลสําเร็จ เพราะนักเรียนสวน
ใหญคิดวาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยากและไมเห็นความจําเปนของการเรียนภาษาอังกฤษ ไมทราบวาจะตอง
เรียนภาษาอังกฤษ ไปเพื่ออะไร ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับต่ํา (กลุมงานวิชาการโรงเรียนบานน้ําเกลี้ยง. 2554)
จากสภาพปญหาดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยการหาเทคนิควิธีการ
สอนตามแนวคิดใหมๆมาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สัมพันธกับความสามารถความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวาอุปสรรค
ตางๆที่ทําใหนักเรียนเรียนไมดีน้ันเกิดจากหลายสาเหตุเชน ครูใชวิธีการหรือเทคนิคในการสอนไมเหมาะสมใน
การที่จะชวยใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานเพิ่มมากขึ้น (เรวดี หิรัญ อางใน สุมิตรา อังวัฒนากุล. 2540:
151) ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนนการทองจํา เรงสอนเนื้อหาใหจบโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลดังผลการวิจัยของ วรพงษ สุภูตะโยธิน (อางถึงใน ธรรมาวดี ปาวะชัย, 2543) สืบเนื่องจากสภาพ
ปญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดศึกษาวิธีการสอนที่มุงสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การใชเหตุผลในการแกปญหา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความรับผิดชอบรวมกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาวิธีการสอนสองวิธีไดแก วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC (C= Cooperative, I= Integrated, R= Reading, C= Composition) เปนการ
เรียนการสอนที่นําการเรียนแบบรวมมือมาใชกับการอานและการเขียนโดยตรง เปนวิธีการเรียนรูที่มุงเนนให
ผูเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและถายทอดความเขาใจที่ไดจากการอานออกมาในรูปแบบการ
เขียน การเลาเรื่องและสรุปความดวยตนเองได และวิธีการเรียนรูแบบ 4MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4
แบบ คือ 1) ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูโดยจินตนาการ (Imaginative Learners) 2) ผูเรียนที่ถนัดการรับรูมโน
ทัศนที่เปนนามธรรม นํากระบวนการสังเกตอยางไตรตรอง หรือเรียกวาผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห (Analytic
Learners) 3) ผูเรียนที่ถนัดการรับรู มโนทัศนแลวผานกระบวนการลงมือทําหรือที่เรียกวาผูเรียนที่ถนัดการใช
สามัญสํานึก (Commonsense Learners) และ 4) ผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณท่ีเปนรูปธรรมและ
นําสูลักษณะการพัฒนา ซึ่งนักเรียนแตละแบบมีความถนัดดานการเรียนแตกตางกันและวิธีนี้ยังคํานึงถึงความ
ถนั ด ในการใช ส มองทั้ ง สองซี ก ของผู เ รี ย น ทํ า ให ผู เ รี ย นได ส ร า งประสบการณ ที่ มี ค วามหมายเฉพาะตน
นอกจากนั้นผูวิจัยไดนําตัวแปรดานการคิดวิเคราะห โดยนําทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับการคิดของบลูม และตัว
แปรดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน มาทําการศึกษากับกลุมตัวอยางในครั้งนี้ดวย
จุดมุงหมายในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4MAT ตามเกณฑ
70/70
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2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และ
แบบ 4MAT
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียน ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือ แบบ CIRC กับ
แบบ 4MAT
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4 MAT สูง
กวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4MAT หลังเรียน
แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนขยายโอกาสในกลุม CEO อําเภอ
น้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 7 โรง ไดแก โรงเรียนบานน้ําเกลี้ยง มีจํานวนหองเรียน 2 หอง จํานวนนักเรียน
60 คน โรงเรียนบานโนนหนองสิม มีจํานวนหองเรียน 1 หอง จํานวนนักเรียน 23 คน โรงเรียนบานสบายมี
จํานวนหองเรียน 1 หอง จํานวนนักเรียน 35 คน โรงเรียนบานหนองแวงมีจํานวนหองเรียน 1 หอง จํานวน
นักเรียน 35 คน โรงเรียนบานคูบ มีจํานวนหองเรียน 2 หอง จํานวนนักเรียน 54 คน โรงเรียนบานบานรุง มี
จํานวนหองเรียน 1 หอง จํานวนนักเรียน 22 คน และโรงเรียนบานละเอาะ มีจํานวนหองเรียน 2 หอง จํานวน
นักเรียน 64 คน รวมจํานวนหองเรียนทั้งสิ้น 10 หอง จํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 293 คน โดยประชากร
ทั้งหมดมีบริบทดานการจัดการเรียนการสอนที่ใกลเคียงกัน คือเปนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ประจําตําบล มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรเดียวกัน ผูวิจัยจึงทําการสุมเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 2
กลุมเพื่อเปนตัวแทนของประชากรในทําการวิจัยครั้งนี้
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานน้ําเกลี้ยงและ
โรงเรียนบานสบาย อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวนหองเรียน 2 หอง
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียน
บานน้ําเกลี้ยงจํานวน 31 คน สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5/1 โรงเรียนบานสบายจํานวน 35 คน สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ไดแก
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบเลือกตอบ จํานวน
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.69
5. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษจํานวน 15
ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.88
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชและการนําเสนอขอมูล
1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ
4MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 70/70
2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และ
แบบ 4MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4MAT
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test (Dependent Samples) ผลปรากฏดังตาราง 1 และ 2
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC ระหวางคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียน
กิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือ
แบบ CIRC
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการ
อานภาษาอังกฤษ
เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห

คะแนน

กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
เปรียบเทียบแรงจูงใจ
กอนเรียน
ใฝสัมฤทธิ์
หลังเรียน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวน คะแนน
นักเรียน เต็ม
31
30
31
30
31
30
31
30
31
75
31
75

X

13.52
22.39
19.55
21.61
58.97
62.10

S.D

T

p

2.50 39.259 .000
*
1.78
1.55 8.742 .000
*
1.63
2.92 10.321 .000
*
2.39

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมแบบ 4 MAT ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
กิจกรรมการเรียน
คะแนน
แบบ 4MAT
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน
ดานการอานภาษาอังกฤษ
หลังเรียน
เปรียบเทียบการคิด
กอนเรียน
วิเคราะห
หลังเรียน
เปรียบเทียบแรงจูงใจ
กอนเรียน
ใฝสัมฤทธิ์
หลังเรียน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวน
นักเรียน
35
35
35
35
35
35

คะแนน
เต็ม
30
30
30
30
75
75

X

12.34
22.97
19.86
21.80
58.94
62.69

S.D

T

p

1.91 32.386 .000
*
1.34
1.91 8.385 .000
*
1.62
1.73 12.742 .000
*
1.89

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
หลังเรียน ระหวาง 2 กลุมโดยนําคะแนนหลังเรียน ของตัวแปรตามทั้งหมดมาวิเคราะหหาคาสหสัมพันธอยาง
งาย ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน
ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน
1.000
Pearson Correlation
Sig. ( 2 tailed )
การคิดวิเคราะห
-.324**
Pearson Correlation
Sig. ( 2 tailed )
.008
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
Pearson Correlation
-.090
Sig. ( 2 tailed )
.471
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การคิดวิเคราะห

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

-.324**
.008

-.090
.471

1.000

-.010
.937

-.010
.937

1.000
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จากตาราง 3 พบวาคะแนนหลังเรียนของผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการคิดวิเคราะห มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูวิจัยจึงนําตัวแปรทั้ง 2 ตัวไปเปรียบเทียบโดยใชสถิติ Hotelling T2
ผลปรากฏดังตาราง 4 แตคะแนนหลังเรียนของตัวแปรดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น
ผูวิจัยจึงดําเนินการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนดวยสถิติ t-test (Independent Samples) ผลปรากฏ
ดังตาราง 5
ตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการคิดวิเคราะห โดยใชสถิติ
Hotelling T2
สถิติทดสอบ
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

Hypothesis df
2.000
2.000
2.000
2.000

Error df
63.000
63.000
63.000
63.000

F
1.672
1.672
1.672
1.672

P
.196
.196
.196
.196

จากตาราง 4 พบวาคา Sig เทากับ .196 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (.05) จึงสรุปวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหหลังเรียน ไมแตกตางกัน
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หลังเรียนของนักเรียนระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ดวย t-test
(Independent Samples)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แบบ CIRC
แบบ 4MAT

N
31
35

คะแนนเต็ม
75
75

X

62.10
62.69

S.D.
2.39
1.89

t
1.117

P
.268

จากตาราง 5 พบวาคา Sig เทากับ .268 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (.05) จึงสรุปไดวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มี
คะแนนเฉลี่ยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน
ผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
4MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 78.03/74.62 และ 76.60/76.57 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 70/70
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
4MAT มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.5382 และ 0.6019 ตามลําดับ

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

67

9

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC
และแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงในใฝสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC
และแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
หลังเรียนไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC มีประสิทธิภาพ
เทากับ 78.03 /74.62 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 76.60/76.57
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองวิธีที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องมาจากในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดผานขั้นตอนในการจัดทํา
อยางมีระบบและเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมโดยศึกษาหลักสูตร คูมือครู เนื้อหา เทคนิค
วิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวของ การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การกําหนดจุดประสงค ตัวชี้วัดและเนื้อหาที่
สอดคลองกับระดับชวงชั้นและวัยของนักเรียน แผนการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางของผูเรียน อีกทั้งไดผานการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม ตลอดจนขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
และไดมีการนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางและนําขอบกพรองที่พบมา
ปรับปรุง เพื่อใหไดคุณภาพกอนจะนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง สอดคลองกับสุวิทย มูลคํา (2547: 58) ที่
กลาววาแผนการจัดการเรียนรูที่ดีและวิธีการสอนที่ดีเกิดจากการผสมผสานความรูและจิตวิทยาการศึกษา ทํา
ใหครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมายและนําไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ดารุณี จํารัสรักษ (2555: 93) ที่ไดศึกษาการใชกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือ
แบบ CIRC ประกอบหนังสือภาพภาษาอังกฤษ ชุด Free time เพื่อพัฒนาการอานจับใจความ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา มีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูเทากับ 85.39/87.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
ที่ตั้งไว
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC เทากับ 0.5382
แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 53.82 ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูวิจัยได
ศึกษาเนื้อหา สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู หลักการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขั้นตอนและ
องคประกอบของการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC ที่ถูกตอง นอกจากนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการสอนตามขั้นตอนวิธีการสอนกลุมรวมมือแบบ CIRC โดยยึดแนวคิดของ Johnson & Johnson (อาง
ใน วรพรรณ สิทธิเลิศ, 2537: 18) ที่วารูปแบบการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC เปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยแบงกลุมใหนักเรียนไดชวยเหลือกันนักเรียนที่เกงจะไดชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนกวา เปนการ
สอนแบบเพื่อนสอนเพื่ อน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานไดดีขึ้น และดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มีคาเทากับ 0.6019 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 60.19 ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากกระบวนการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไป
อยางเปนขั้นตอน ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหา สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู หลักการสรางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ขั้นตอนและองคประกอบของการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ที่
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ถูกตองครบองคประกอบ ทําใหไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ
สอนตามขั้นตอนวิธีการสอนแบบ 4MAT ทั้ง 8 ขั้น ใหทุกกิจกรรมไดดําเนินไปตามวัฏจักรแหงการเรียนรู
สอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2554: 247) ซึ่งไดอธิบายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT วา
การเรี ยนรูและการสอนจะตองมีลักษณะที่เ คลื่อนไหวอย างเป นลําดั บขั้นตอนตามวัฏจักรของการเรียนรู ที่
สามารถทําใหผูเรียน ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน มีโอกาสไดเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข
3. ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT กอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และกิจกรรมการเรียนรูดวย
แบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธี เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการทํางานกลุม ซึ่งตรงกับสุวิทย มูลคํา
และอรทัย มูลคํา (2547: 134-135) กิจกรรมกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน
โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริง มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม นักเรียนที่เรียนออนไดเรียนรูมาก
ขึ้นเพราะมีนักเรียนเกงและปานกลางคอยดูแลชวยเหลือในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตอง
รวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของ
กลุม สอดคลองกับ สตีเวนส และคณะ (Stevens et al.1987) ไดศึกษาผลการเรียนแบบกลุมรวมมือ CIRC
เปรียบเทียบกับการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง เพื่อศึกษาผลของการเรียนเพื่อความเขาใจการอาน วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมากกวากลุมนักเรียนที่เรียน
โดยมีครูเปนศูนยกลาง และวิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 248-249) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
คํานึงถึงหลักการของแบบการเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียนที่แตกตางกันและเปนการพัฒนาสมองซีกซาย
และซีกขวาอยางสมดุล เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามแบบการเรียนรูที่ตนเองถนัด จึงทําใหกระบวนการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ เซีย (Hsies.2003) ไดศึกษาผลการ
เรียนการสอนของสมองทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู แรงจูงใจและการทํางานเปนทีม โดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนปกติ ผลปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใน
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่
เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม
แตกตางกัน
นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแบบ 4MAT มี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน
หลังเรียน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองรูปแบบมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่หลากหลายทั้งแบบรายบุคคลและกิจกรรมของกลุม เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เมื่อ
พิจารณาขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ทั้ง 8 ขั้นและ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
CIRC ทั้ง 4 ขั้น แมวาจะมีขั้นตอนที่แตกตางกัน แตกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองรูปแบบจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทั้งสองวิธี สามารถทําใหผูเรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน มีโอกาสไดเรียนและพัฒนาศักยภาพดาน
การอานภาษาอังกฤษของตนเอง สามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความกาวหนาทางการเรียนรูและนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ กัลสร ผดุงวงษจันทร (2555 : 98) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เรื่อง สํานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัยและแบบนิรนัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใช
รูปแบบอุปนัยและรูปแบบนิรนัย เรื่อง สํานวนไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตาง
กัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 จากการวิจัย พบวา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT ทํา
ใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหและมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ครูควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกเนื้อหาบทอานใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเขาใจ และสามารถสื่อสารทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ครูผูสอนควรจะศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิค ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมรวมมือ
แบบ CIRC กับแบบ 4MAT ใหเขาใจเปนอยางดีกอนนําไปใชสอนในชั้นเรียนและควรชี้แจงขอตกลง ขอปฏิบัติ
และเกณฑตางๆรวมทั้งขั้นตอนการทํากิจกรรมในการเรียนใหนักเรียนเขาใจเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษในระหวางการทํากิจกรรม ครูควรให
ผูเรียนมีอิสระในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการอานมากกวาการแกไขขอผิดพลาดที่เปน
สวนยอยๆ เชน การออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และควรใหแรงเสริมแกนักเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานตนเอง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT ไปทดลองใช
กับผูเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 การคัดเลือกบทอานควรใหมีความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน สอดคลองกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และบทอานมีความหลากหลาย เชน เนื้อหาเกี่ยวกับขาวในเหตุการณปจจุบัน สารคดี บทความ
เรื่องสั้น เรื่องแปล นิทาน นิยาย เปนตน
2.3 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนานขึ้น
2.4 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแบบ 4MAT ไปศึกษาวิจัยรวมกับ
ตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะการเขียน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการยอมรับนับถือตนเอง
เจตคติตอการเรียนเปนตน
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