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บทคัดย4อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 2)เพื่อศึกษาปYจจัย
ที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTาน
การเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 3)เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียน
บ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 กลุTมตัวอยTาง จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช"ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใช"ในการวิจัย ได"แกT คTาเฉลี่ย
สTวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยใช"วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเปbนลําดับ
ผลการวิจัยพบวTา 1. ระดับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อ
เสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึก ษาบุรีรัมย เขต 1 ตัวแปรตาม โดยรวมทุกด"านอยูTในระดับปานกลาง
2. ปYจจัยที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ด"านการประเมินผลโดยกลุTมเพื่อน ด"านการฝeกโดยอิสระ มีคTาสัมประสิทธิ์
ของตัวพยากรณในคะแนนดิบ เทTากับ .425 และ .278 ตามลําดับ 3. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบ
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การจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19
โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ด"านการจัดทีมรTวมกัน
เรียนรู" จําเปbนต"องมีการวางแผนในการจัดทีมรTวมกันเรียนรู"รTวมกันในเรียนการสอน CIRC โดยที่มีสมาชิก
มีความสามารถแตกตTางกันที่มีการตั้งเปmาหมายอยTางชัดเจน ด"านการจัดกลุTมอTานจําเปbนต"องมีการ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน CIRC กลุTมอTานจัดกลุTมอTานอยTางชัดเจน ด"านการจัดกิจกรรม
พื้นฐาน จําเปbนต"องมีการสร"างความเข"าในความหมายของคําในการเรียนและการสอน CIRC ให"กับ
นักเรียน สร"างความเข"าในความหมายของกลุTมคํา รู"จักอTานเปbนกลุTมคําอธิบายการเข"าในในประโยค
อยTางชัดเจน
คําสําคัญ : 1. การบริหารจัดการ 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3. สถานการณ Covid-19
ABTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the management
level of CIRC teaching and learning model to enhance reading and writing skills
during the Covid-19 situation, 2) to study the factors influencing the management of
the CIRC teaching and learning model to enhance reading and writing skills during the
Covid-19 situation, and 3) to study the guidelines for the management of the CIRC
teaching and learning model to enhance reading and writing skills during the Covid-19
situation at Ban Nong Perk School, Buriram Primary Education Service Area Office 1. The
sample consisted of 400 people. The research instruments were questionnaires and
interview forms. Statistics used in research including the average standard deviation
and multiple regression analysis using sequential variable selection method.
The research found that; 1. The level of management of the CIRC teaching
and learning management model for enhancing reading and writing skills during the
Covid-19 situation, Ban Nong Perk School, Buriram Primary Education Service Area Office 1,
overall dependent variables in all aspects were at moderate level. The factors influencing
the management of the CIRC teaching and learning management model to enhance
reading and writing skills during the Covid-19 situation at Ban Nong Perk School of
Buriram Primary Education Service Area Office1 and the results found that evaluation
by peer group, independent training field, the predictor Coefficients in raw scores were
.425 and .278 respectively. guidelines for the management of the CIRC teaching and
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learning model to enhance reading and writing skills during the Covid-19 situation at Ban
Nong Perk School, Buriram Primary Education Service Area Office 1. In terms of teaming
together to learn: It is necessary to have a plan for teaming together to learn
together in CIRC teaching whit members having different abilities with clear goals.
Reading grouping: It is necessary to plan for teaching and learning CIRC. Reading
groups clearly organize reading groups. Basic Activities: It is necessary to create an
understanding of the meaning of word in CIRC learning and teaching for students and
create an understanding of the meaning of a group of words.
Keywords : 1. Management 2. Learning Management Model 3. Covid-19 Situation
1. ความสําคัญและที่มาของปqญหาที่ทําการวิจัย
ปYจจุบันประเทศไทยกํ าลังเผชิญในปY จจุบันสถานการณการแพรTร ะบาดของโรคโควิด-19
สถานศึกษาจึงมีผลกระทบอยTางรุนแรงตTอการเรียนการสอนทุกระดับ การศึกษาเปbนหัวใจสําคัญอยTาง
ยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งทางด"านเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เปbนทั้งกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาท
โดยตรงตT อ การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย ให"มี คุณภาพที่ มี ความเหมาะสมและมีคุณสมบั ติที่ มี ความ
สอดคล"องกับบริบทความต"องการในการสร"างกลไกของประเทศ การศึกษาจึงมีความหมายการเจริญ
งอกงามเพราะเปbนกระบวนการพัฒนาบุคคลให"มีศักยภาพทั้งความงอกงามในทุกมิติ คือ สติปYญญา
อารมณและสังคม แตTการจัดการศึกษาที่ดีนั้นจะต"องคํานึงถึงความแตกตTางระหวTางบุคคล ทั้งนี้เพื่อวTา
เด็กแตTละวัยจะมีความแตกตTางกันทั้งในด"านความคิด ความรู"สึก บุคลิกภาพ ความสนใจ และความ
ถนัด ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจะเห็นได"วTาให"หนTวยงานในสถานศึกต"องมุTงเน"นพัฒนาคนไทย
ให"เปbนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งด"านรTางกาย จิตใจ สติปYญญา ความรู"คูTคุณธรรม มีทั้งจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ทั้งสามารถอยูTรTวมกับบุคคลอื่นได"อยTางมีความสุข การจัดการเรียนการ
สอนสถานศึกษาและหนTวยงานที่เกี่ยวข"องจะต"องดําเนินกิจกรรมให"ผู"เรียนได"เรียนรู"จากประสบการณ
จริง มีการฝeกปฏิบัติให"ทําได" คิดเปbน ทําเปbน รักในการอTานและเกิดการใฝwรู"อยTางตTอเนื่อง และการ
เรียนการสอนมีความสําคัญตTอบุคคลคือชTวยพัฒนาความคิดในด"านตTางๆ และมีความสนใจในการเรียน
การสอนจึ ง เปb นสิ่ ง จํ าเปb นอยT า งมากที่ สุ ดที่ จ ะต" อ งทํ าให" เ กิ ด ขึ้ นกั บ ตนเอง ซึ่ ง เปb นกํ าลั ง หลั ก ของ
ประเทศชาติในอนาคต (ปราโมทย ชูเดช, 2550)
การจัดการเรียนรู"แบบรTวมมือเทคนิค CIRC นี้เปbนรูปแบบการสอนที่มีการฝeกกระบวนการ
ทํางานกลุTม และทั กษะการทํางานรT วมกันทางสั งคม สมาชิ กกลุTม ประกอบด"วยนั กเรียนที่ เรี ยนเกT ง
ปานกลาง และอTอนรTวมกัน และทํากิจกรรมรTวมกันรับผิดชอบรTวมกัน การที่สมาชิกต"องชTวยเหลือซึ่ง
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กันและกันในการทํากิจกรรมตTางๆ ให"ประสบความสําเร็จและต"องพยายามหาความรู"เพือ่ พัฒนาตนเอง
และเพื่ อนสมาชิก สTง ผลให"ผู" เ รียนเกิ ดโอกาสในการเรี ยนแบบอิส ระและมี ปฏิ สั มพั นธและเปลี่ ยน
ความคิดกTอให"เกิดความรู"สึกเปbนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุTมเปbนการสร"างพลังและความสามัคคีใน
ทางบวกและสร"างแรงจู งใจในการเรียนเพิ่ มมากขึ้ น สื่อ ประสมเปb นนวั ตกรรมที่นํามาใช"ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถชTวยให"เกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่องนั้นได"อยTางถูกต"องและรวดเร็ว นั้นจึงเห็นได"วTาการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ในป{ที่ผTานๆ มามีปYญหาและสะสมมาอยTาง
ตTอเนื่องไมTเปbนไปตามเปmาหมายของโรงเรียนที่ได" ตั้งเปmาไว" และไมTได"รับความรTวมมือในการบริหาร
จัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ
Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เทTาที่ควร
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) จากปYญหาดังกลTาวได"สTงผลกระทบอยTางมากตTอ
การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียน
ในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิ ก สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 จึงทําให"การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTาน
การเขี ย นในชT วงสถานการณ Covid-19 โรงเรี ยนบ" านหนองเพิ ก สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 นําไปแก"ไขปYญหาที่ตอบสนองความต"องการของครูและนักเรียนเพื่อนําไป
พัฒนาให"มีการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการ
เขี ย นในชT ว งสถานการณ Covid-19 โรงเรี ย นบ" า นหนองเพิ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ที่ดีขึ้น
ด"วยเหตุดังกลTาว ผู"วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"าน
หนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ตTอไป
2. วัตถุประสงค8ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
2.2 เพื่อศึกษาปYจจัยที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC
เพื่ อ เสริ ม สร" างทั ก ษะการอT านการเขี ยนในชT ว งสถานการณ Covid-19 โรงเรี ย นบ" านหนองเพิ ก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
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2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
3. ประโยชน8ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ได"ทราบระดับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
3.2 ได"ทราบปYจจัยที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC
เพื่ อ เสริ ม สร" างทั ก ษะการอT านการเขี ยนในชT ว งสถานการณ Covid-19 โรงเรี ย นบ" านหนองเพิ ก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
3.3 ได"ทราบแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
3.4 ผลการวิจัยในครั้งนี้ การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 สามารถนําไปใช"ในเขตพื้นที่อื่นๆ ตTอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช"รูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยการเก็บรวบรวมข"อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข"อง เพื่อนํามาสรุปให"เห็นถึงปYจจัยที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"าน
หนองเพิ ก สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาบุ รี รั มย เขต 1 แล" วเอาผลสรุ ป มาวิ เ คราะห
สังเคราะหเปbนการแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ประชากร กลุTมตัวอยTาง คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
พื้นที่ สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาบุ รีรัม ย เขต 1 ที่ได"มาโดยการสุT มแบบแบTงชั้ นภู มิ
เพื่อให"ข"อมูลที่ได"มีความครบถ"วน ครอบคลุม และคํานวณหาจํานวนตัวอยTางตามสูตรทาโร ยามาเนT
(Yamane, 1973) ได"กลุTมตัวอยTางที่เปbนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จํานวน 400 คน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2560) กลุTมผู"ให"ข"อมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTาน
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การเขี ย นในชT วงสถานการณ Covid-19 โรงเรี ยนบ" านหนองเพิ ก สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ด"วยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก คัดเลือกกลุTมตัวอยTางแบบเจาะจง จํานวน
10 คน ในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เครื่องมือที่ใช"ในการวิจัย
แบบสอบถาม และแบบสัม ภาษณ ได"แกT การสั ม ภาษณแบบมีโครงสร" าง แบบสัม ภาษณแบบไมT มี
โครงสร"าง การเก็บรวบรวมข"อมูล ผู"วิจัยได"นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข"อมูล นําเสนอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 และผู"นําชุมชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขออนุญาต
เก็บข"อมูล แจกจTายและเก็บแบบสอบถามจากประชากรกลุTมตัวอยTาง ตรวจความถูกต"อง ความครบถ"วน
สมบูรณแล"วไปวิเคราะหข"อมูลตTอไป สTวนการเก็บรวบรวมข"อมูลแบบสัมภาษณ ผู"วิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมข"อ มูลแบบสัม ภาษณ ดําเนินการโดยผู"วิจัยประสานงานเพื่อขออนุญ าตกลุTมเปm าหมายผู"ให"
ข"อมูลทางโทรศัพท แล"วเดินทางไปตามวั นเวลาที่นัดหมาย กTอนการสัมภาษณผู"วิจัยแนะนําตนเอง
สร" างความคุ" นเคยระหวT างผู" วิจัยกั บ ผู" ถูก สั ม ภาษณ แจ" ง วั ตถุ ป ระสงคการของการสั ม ภาษณ แล" ว
ดําเนิ นการสั ม ภาษณแบบ โดยเปดโอกาสให" ผู" ถูก สั ม ภาษณได" แสดงทั ศนะของตนเองอยT างเต็ ม ที่
สถิติที่ใช"ในการวิจัย ได"แกT คTาเฉลี่ย สTวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยใช"
วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเปbนลําดับ สTวนข"อมูลที่ได"จากการสัมภาษณ โดยใช"การสรุปความ และการ
ตีความ และนํ าเสนอข" อมู ล โดยการพรรณนาวิ เ คราะห เพื่ อเปb นแนวทางระดับ การบริ ห ารจั ดการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ
Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
5. ผลการวิจัย
5.1 ระดับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย เขต 1 ตั วแปรตามโดยรวมทุก ด" าน พบวT า อยูTในระดั บปานกลาง( X=3.06,
S.D.=.37) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน"อยได"ดังนี้ ด"านการจัดกิจกรรมพื้นฐานอยูTในระดับปานกลาง
( X=3.11, S.D.=.37)ด"านการจัดกลุTมอTานานอยูTในระดับปานกลาง ( X=3.07, S.D.=.17)และด"านการ
จัดทีมรTวมกันเรียนรู"อยูTในระดับปานกลาง ( X=3.01, S.D.=.69) ตามลําดับ
5.2 ปYจจัยที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 (โดยรวมทุกด"าน) พบวTา ด"านการประเมินผลโดยกลุTมเพื่อน(X4) ด"านการฝeก
โดยอิสระ(X3) มีคTาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในคะแนนดิบ(b) เทTากับ .425 และ .278 ตามลําดับ
5.3 แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวTา 1)ด"านการจัดทีมรTวมกันเรียนรู" จําเปbนต"องมีการวางแผนในการจัด
ทีมรT วมกันเรี ยนรู"รTวมกั นในเรียนการสอน CIRCโดยที่มี สมาชิก มีความสามารถแตกตT างกันที่มี การ
ตั้งเปmาหมายอยTางชัดเจน โดยให"แตTละคนในกลุTมมีสTวนรTวมในการเรียนรู"มีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่ง
กันมีการแบTงปYนทรัพยากรกันสร"างการให"กําลังใจซึ่งกันและกันจัดคนเกTงจะชTวยเหลือคนที่อTอนกวTา
และให"สมาชิกในกลุTมมีความรับผิดชอบทั้งมีประเมินความสําเร็จของบุคคลคือความสําเร็จของกลุTมใน
การเรียนการสอน CIRC 2)ด"านการจัดกลุTมอTานจําเปbนต"องมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
CIRC กลุTมอTานจัดกลุTมอTานอยTางชัดเจน โดยมีการตั้งเปmาหมายในการเรียนการเพื่อให"ผู"เรียนเกิดความ
รักในการเรียนการสอน CIRC เปbนการกระตุ"นผู"เรียนและสอน CIRC ให"ตื่นตัวสTงเสริมในการจัดการ
เรียนการสอน CIRC ในการอTานอยTางตTอเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
CIRC ทําให"ผู"เรียนนําไปประชาสัมพันธบอกตTอได"และผู"เรียนมีศักยภาพสามารถเข"ารTวมการแขTงขัน
และ 3)ด"านการจัดกิจกรรมพื้นฐาน จําเปbนต"องมีการสร"างความเข"าในความหมายของคําในการเรียน
และการสอน CIRC ให"กั บนั กเรี ยน สร" างความเข" าในความหมายของกลุTมคํ า รู" จัก อTานเปb นกลุT มคํ า
อธิบายการเข"าในในประโยคอยTางชัดเจน สร"างความเข"าใจในอนุเฉท กลTาวคือ เข"าในเนื้อเรื่องที่อTาน
ทั้งหมด แนะแนวความรู"พื้นฐานด"านภาษากลTาวคือความรู"เกี่ยวกับตัวอักษร สร"างความรู"พื้นฐานด"าน
เนื้อหา กลTาวคือ ความรู"รอบตัวทั่วไป อธิบายความรู"เรื่องโครงสร"างบทอTานกลTาวคือความรู"งานเขียน
ประเภทตTางๆในการสร"างความรTวมมือในการจัดกิจกรรมพื้นฐานให"นักเรียนสามารถนําผลการจั ด
กิจกรรมพื้นฐานถTายทอดให"เพื่อนๆ ได"นําผลการจัดกิจกรรมพื้นฐานถTายทอดตTอครูผู"สอนได"ในการเรียน
และการสอน CIRC
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ระดับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ตัวแปรตามโดยรวมทุกด"านอยูTในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน"อ ยได"ดังนี้ ด"านการจัดกิจ กรรมพื้ นฐานอยูTในระดับ ปานกลาง ด"านการจัดกลุTมอTานานอยูTใน
ระดับปานกลาง และด"านการจัดทีมรTวมกันเรียนรู"อยูTในระดับปานกลาง ตามลําดับ ซึ่งสอดคล"องกับ
งานวิจั ยของ ประนัดดา อรุ ณในเมือง (2553) ได"วิจัยเรื่อ งการเปรี ยบเทียบความสามารถในการรู"
คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป{ที่ 3 ผลการวิจัยพบวTา นักเรียนที่ได"รับวิธีสอน
แบบเรียนรTวม (CIRC) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตTางกับนักเรียนที่ได"รับการสอนโดยวิธีปกติและ
นักเรียนที่ได"รับวิธีสอนแบบใช"สมองเปbนฐาน (BBL) อยTางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.2 ปYจจัยที่มีอิทธิพลตTอการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ด"านการประเมินผลโดยกลุTมเพื่อน(X4) ด"านการฝeกโดยอิสระ(X3) มีคTา
สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในคะแนนดิบ เทTากับ.425 และ.278 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล"องกับงานวิจัย
ของ สุพรรณี ไกยเดช (2558) ได"ทําวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอTานเพื่อความ
เข"าใจและการทํางานเปbนทีม เรื่อง Love Our Environment ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป{ที่ 6
ระหวTางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู"กลุTมรTวมมือแบบ CIRC กับแบบ SQ4R ผลการวิจัยพบวTา การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู" กลุTมรTวมมือแบบ CIRC และแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ป{ที่ 6
มีประสิทธิภาพเทTากับ 80.08/ 78.05 และ 84.89/81.45 ซึ่งสูงกวTาเกณฑที่กําหนดตามลําดับ
6.3 แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 1)ด"านการจัดทีมรTวมกันเรียนรู" จําเปbนต"องมีการวางแผนในการจัดทีม
รTวมกั นเรี ยนรู"รT วมกั นในเรียนการสอน CIRC โดยที่ มีส มาชิ กมี ความสามารถแตกตT างกั นที่ มี ก าร
ตั้งเปmาหมายอยTางชัดเจน โดยให"แตTละคนในกลุTมมีสTวนรTวมในการเรียนรู"มีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่ง
กันมีการแบTงปYนทรัพยากรกันสร"างการให"กําลังใจซึ่งกันและกันจัดคนเกTงจะชTวยเหลือคนที่อTอนกวTา
และให"สมาชิกในกลุTมมีความรับผิดชอบทั้งมีประเมินความสําเร็จของบุคคลคือความสําเร็จของกลุTมใน
การเรียนการสอน CIRC ซึ่งไมTสอดคล"องกับงานวิจัยของ พิชญาภา อินธิแสง (2558) ได"วิจัยเรื่องการ
พัฒนาความเข"าใจในการอTานภาษาอังกฤษทักษะการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจตTอการเรียน โดย
ใช"รูปแบบการเรียนแบบรTวมมือเทคนิค CIRC รTวมกับผังกราฟกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป{ที่ 2
ผลการวิจัยสรุปได" ดังนี้1. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนแบบรTวมมือ เทคนิค CIRC รTวมกับผั ง
กราฟก มีคTามากกวTาร"อยละ 50 (E.I = .51) 2) ความเข"าใจในการอTานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป{ที่ 2 ที่เรียนโดยใช"รูปแบบการเรียนแบบรTวมมือเทคนิค CIRC รTวมกับผังกราฟก หลัง
เรียนสูงกวTากTอนเรียน อยTางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)ด"านการจัดกลุTมอTานจําเปbนต"องมีการ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน CIRC กลุTมอTานจัดกลุTมอTานอยTางชัดเจน โดยมีการตั้งเปmาหมายใน
การเรียนการเพื่อให"ผู"เรียนเกิดความรักในการเรียนการสอน CIRC เปbนการกระตุ"นผู"เรียนและสอน
CIRC ให" ตื่นตั วสT งเสริ มในการจั ดการเรี ยนการสอน CIRC ในการอT านอยT างตT อเนื่ อง เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน CIRC ทําให"ผู"เรียนนําไปประชาสัมพันธบอกตTอได"และผู"เรียน
มีศักยภาพสามารถเข"ารTวมการแขTงขันซึ่งไมTสอดคล"องกับงานวิจัยของ สุวรรณา โคตรชมภู (2557)
ได"ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู"โดยใช"รูปแบบการเรียนรู"แบบรTวมมือเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอT านจั บ ใจความกลุT ม สาระการเรี ยนรู" ภ าษาไทยระดั บ ชั นประถมศึ ก ษาป{ ที 4
ผลการวิจัยพบวTา 1)การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู"ภาษาไทย โดยการเรียนรู"แบบรTวมมือเทคนิค
CIRCเพื่อพัฒนาความสามารถการอTานจับใจความกลุTมสาระการเรียนรู"ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป{ที 4 มี
ประสิทธิภาพเทTากับ 81.20/85.00 ซึ่งสูงเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว" 80/80 3)ด"านการจัดกิจกรรมพื้นฐาน

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) | 523

จําเปbนต"องมีการสร"างความเข"าในความหมายของคําในการเรียนและการสอน CIRC ให"กับนักเรียน
สร"างความเข"าในความหมายของกลุTมคํา รู"จักอTานเปbนกลุTมคําอธิบายการเข"าในในประโยคอยTางชัดเจน
สร"างความเข"าใจในอนุเฉท กลTาวคือ เข"าในเนื้อเรื่องที่อTานทั้งหมด แนะแนวความรู"พื้นฐานด"านภาษา
กลT าวคื อ ความรู"เ กี่ ยวกั บตั วอั กษร สร" างความรู" พื้นฐานด" านเนื้ อหา กลT าวคื อ ความรู" ร อบตั วทั่ วไป
อธิบายความรู"เรื่องโครงสร"างบทอTานกลTาวคือความรู"งานเขียนประเภทตTางๆ ในการสร"างความรTวมมือ
ในการจัดกิจกรรมพื้นฐานให"นักเรียนสามารถนําผลการจัดกิจกรรมพื้นฐานถTายทอดให"เพื่อนๆ ได"นํา
ผลการจัดกิจกรรมพื้นฐานถTายทอดตTอครูผู"สอนได"ในการเรียนและการสอน CIRC ซึ่งไมTสอดคล"องกับ
งานวิจัยของ ธิดา ทิพยสุข (2552) ได"ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู"ด"านการอTานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป{ที่ 3 ที่จัดการเรียนรู"ด"วยเทคนิค CIRC โดยการ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู"การอTานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกTอนและหลังการจัดการเรียนรู"
พบวTา มีคTาเฉลี่ยผลการเรียนรู"สูงกวTากTอนการจัดการเรียนรู"อยTางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โรงเรียนบ"านหนองเพิกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยให"ครอบครัวหรือให"หนTวยงานของรัฐที่ใกล"ชิดกับนักเรียนเข"ามามี
บทบาท ซึ่งพร"อมที่จะชTวยเหลือในชTวงสถานการณ Covid-19 ได"อยTางมีประสิทธิภาพ
7.1.2 ผู"บริหารหรือบุคลากรควรมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน CIRC เพื่ อเสริ มสร" างทั กษะการอT านการเขี ยนในชT วงสถานการณ Covid-19 มี การกํ าหนด
ยุทธศาสตรและแผนในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะ
การอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 อยTางชัดเจน
7.2.2 ข"อเสนอแนะสําหรับผู"ปฏิบัติ
7.2.1 ด"านการจัดกลุTมอTานควรให"หนTวยงานที่เกี่ยวข"องมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19
มีการกํายุทธศาสตรและแผนในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 ที่มีแผนแมTบทอยTางชัดเจนอยTางเปbนรูปธรรม
7.2.2 ด"านการจัดทีมรTวมกันเรียนรู"ควรให"บุคลากรหรือเจ"าหน"าที่ในองคกรได"รTวมในการ
บริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวง
สถานการณ Covid-19 กํายุทธศาสตรและแผนในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 เปbนทีมที่มีประสิทธิภาพ
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7.2.3 ด" านการจั ดกิจ กรรมพื้ นฐานควรศึ ก ษาความคิ ดเห็ นจากทุก ฝw ายในการบริ ห าร
จัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ
Covid-19 กํายุทธศาสตรและแผนในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"าง
ทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 โดยรTวมกั บชุมชนและภาคีเครือขTายในการ
พัฒนากิจกรรมพื้นฐานอยTางจริงจัง
7.3 ข"อเสนอแนะสําหรับการวิจัยตTอไป
7.3.1 ควรศึ กษาปYจ จัยที่มี ผลตT อการบริ หารจัดการรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 กํายุทธศาสตรและแผนใน
การบริห ารจัดการรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการอTานการเขียน
ในชT ว งสถานการณ Covid-19เชิ ง เนื้ อ หาและเชิ ง วิ เ คราะห โดยใช" พื้ นที่ วิ จั ยที่ มี ขนาดกว" าง และ
ครอบคลุมทั้งปYญหาและอุปสรรคเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงอยTางมีประสิทธิผล
7.3.2 ในสTวนของการวิจัยครั้งตTอไป หลังจากที่ได"มีการดําเนินการแก"ไขตามข"อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CIRC เพื่อเสริมสร"างทักษะการ
อTานการเขียนในชTวงสถานการณ Covid-19 ควรจะเพิ่มจํานวนของกลุTมตัวอยTางให"ครอบคลุมมากขึ้น
ทั้งด"านขนาดพื้นที่ทําการวิจัย ประชากรกลุTมตัวอยTาง ประชากรกลุTมเปmาหมาย เพื่อนํามาวิเคราะหหา
มาตรการแก"ไขได"อยTางลึกซึ้งอยTางและตTอเนื่อง
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้ งนี้สํ าเร็จลุ ลTวงได" ด"วยดี เนื่ องจากผู" วิจั ยได" รับ ความกรุณาจากหลายทTานที่ได"
อนุ เ คราะหให" ความชวยเหลื อ และให" คําปรึ ก ษา แนะนํ าแนวทางที่ ถูก ต" อ งอยT า งดี ยิ่ง โดยเฉพาะ
กลุTมผู"ให"ข"อมูลในการลงพื้นที่วิจัยของประชาชนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย
เขต 1 และได"กรุณาให"ข"อมูลคําปรึกษา แนะนําและแก"ไขข"อบกพรTองตTางๆ ของปYญหาเพื่อให"มีความ
ถูกต"องสมบูรณ ซึ่งผู"ศึกษารู"สึกซาบซึ้งในความกรุณาและการเสียสละเวลาของทานเปbนอยTางยิ่งจึงขอ
กราบขอบพระคุณไว" ณ ที่นี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ รTวมสถาบันและเพื่อนรTวมงาน ตลอดจนทุกทTานที่
เกี่ยวข"องซึ่งมิได"กลTาวนาม ณ ที่นี้ ผู"วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว" ณ โอกาสนี้ด"วย

