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49255303:   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คาํสาํคญั :  การสอนแบบร่วมมือเทคนิค  CIRC / แบบฝึกการเขียน 

ณัฐกาญจน์  เลิศยะโส: การพฒันาทกัษะการเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ        
เทคนิค CIRC   ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1 อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:        
ผศ.ดร.มีชยั เอียมจินดา, ผศ.ดร.บุษบา  บวัสมบรูณ์ และผศ.ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม , 279  หนา้ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค  
CIRC  ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิดา้นการเขียนความ
เรียงร้อยแกว้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ก่อนและหลงัการใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC  ร่วมกบั
แบบฝึกการเขียนและ 3 ) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือ 
เทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา  
2553  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อาํเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 1 หอ้ง มีนกัเรียนจาํนวน      คน  โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใชเ้วลาในการทดลอง  4   สัปดาห์ ๆ  ละ 3  คาบเรียน  คาบเรียนละ 60  นาที  รวมเวลาทีใช้
ในการทดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ย ทงัสิน  11  คาบ  
  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค CIRC   ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  จาํนวน   3  แผน ๆ ละ  3 คาบ รวมทงัหมด  9  คาบ  2) แบบฝึกการเขียน
จาํนวน 3  ชุด รวมทงัหมด 15 กิจกรรม 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิดา้นการเขียนความเรียงร้อยแกว้ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน  4) แบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบร่วมมือ            
เทคนิค CIRC  ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน   การวเิคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ  t –test  แบบไม่
เป็นอิสระต่อกนั  

ผลการวจิัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC  ร่วมกบัแบบฝึก  

การเขียน จาํนวน 3 แผน  มีค่าเท่ากบั 81.13/88.20 ซึงถือวา่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดไว ้
2. ผลสัมฤทธิของการเขียนความเรียงร้อยแกว้ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทางสถิติทีระดบั 0.05  
3. นกัเรียนมีความคิดเห็นทีมีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค  CIRC  ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน            

ทีผูว้จิยัสร้างขึน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.38 และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.50) 
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวธีิสอน                           บณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร                     ปีการศึกษา   2553  
ลายมือชือนกัศึกษา.......................................................................... 
ลายชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1………………............….2………......……...…….3……………….............… 
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49255303: MAJOR:  TECHNICAL  THAI LANGUAGE  
 KEY WORD : CIRC TECHNICAL OF TEACHING / EASSY  EXCERCICSE  

NUTTHAKAN  LERDYASO: THE  DEVELOPMENT  OF  EASSY  WRITING  SKILL  BY USING                        
CO – ORPERATIVE TEACHING ALONG  WITH  EXERCISE  FOR STUDENT  IN MATHAYOMSUKSA   1. 
THESIS  ADVISORS: ASST.PROF.MEECHAI   AEIMJINDA,  Ph.D., ASST.PROF. BUSABA   
BUASOMBOON , Ph.D.AND ASST.PROF.CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM .Ed.D. , 279. pp. 

 The purposes   of  this research  were  to. 1)   develop   three  lessons  plane   by using  CIRC  technical 
and  language  exercises  for  the  students  in  Matthayomsuksa 1. 2)  compare achievement  of eassy  writing skill 
before  and after. using  CIRC  technical along with   exercises of  the  students  in Matthayomsuksa 1, and            
3)  investigate students in Matthayomsuksa 1  opinion towards  CIRC  technical and language  exercises. The 
sample consisted of 37 students in Matthayomsuksa1, semester 2 in  Academic year 2010 at Candongpithayakhom 
School ,Amphur Candong, Burirun  Province  The  reseavch  timeliuc was 4 weeks  3 times a week  

 The research wred in  this  study instrument were : 1)  three  lessons  plane  of  CIRC  technical and  
language  exercises .  2) three essay exercises which in clude 15 activities ,3) The achievement   test   for eassy  
writing skill.  Wred  for  Pre- test  and Post –test . And  4) questionnaire  regarding  of  students’  opinion  with 
The teaching of  CIRC  technical and language exercises.  

The  data analysis  was t- test  for compare  with the result  of  writing skill of the  students  in  
Matthayomsuksa 1  in Pre- test  and Post –test  rate. The statistical  used in  the research  were mean  and standard  
deviation  for   students’  satisfied  with The teaching of  CIRC  technical and  language exercises.  

The  results of the study were  as  following : 

1. The effective of  lessons plane  of  CIRC technical and language exercises  was  higer  at 81.15 / 88.11  

2.  The students’ achievement of eassy writing skill. was  higher  at 0.05 level  of  significant after   the  
experiment. 

3.  The students’ opinion towards  CIRC  technical and  language exercises  was  at  high. 

 

Department of curriculum and  Instruction  Graduated School, Silpakorn  University Academic Year  2010. 
Student ‘s  signature ……………………………….. 
Thesis  Advisors’ signature 1……………………… ....2…...…………………….3……………………………… 
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กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจยัเล่มนี สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา ให้ความช่วยเหลือดว้ยความเอาใจใส่และให้
คาํแนะนํา ตรวจแก้ ให้กาํลงัใจเป็นอย่างดียิงจากผูอ้นุเคราะห์หลายท่านนับตงัแต่คณะกรรมการ
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. มีชัย เอียมจินดา  ผูช่้วยศาสตราจารย์.               
ดร.บุษบา   บวัสมบรูณ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม   ผูช่้วยศาสตราจารย ์บญัญติั  
เรืองศรี กรุณาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์                 ดร.อนิ
รุทธ  สติมนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้คาํแนะนาํ ทีและตรวจสอบแกไ้ขงานวิจยัฉบบันีจน
สมบรูณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์สถียร   โพธิมาศ  อาจารยย์ุวดี   เมฆบุษยา อาจารยด์วงพร  
กิตคติทีกรุณาตรวจและใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงคุณภาพเครืองมือในการวิจยั   

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการอาํนาจ  ศรีศิลาและคณะรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนแคนดง
พิทยาคมทีกรุณาสนบัสนุนและให้โอกาสผูว้ิจยัไดศึ้กษาต่อ  ขอบคุณสําหรับกาํลงัใจ และคาํแนะนาํ
อนัมีค่าจากเพือน ๆ นอ้ง ๆ อนัไดแ้ก่ อาจารยสุ์พตัรา  แพงภูงา  คุณครูวชิราภรณ์   พรมนาทมและคุณ
ศศิวิมล   ซารัมย  ์รวมทงัคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ทีกรุณา
ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจตลอดมา 

คุณความดีอนัเกิดจากงานวิจยัเล่มนี  ผูว้ิจยัขอมอบใหแ้ก่ บุพบการีผูใ้หชี้วิต และครูอาจารยทุ์ก
ท่าน ผูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




