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บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ี มีความมุง่หมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 หลังเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับ

เทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้2) เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 5) เปรียบเทียบความสามารถในการอา่น ความสามารถในการ

เขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ระหว่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์

(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวทิยา 

ศูนยเ์ครอืขา่ยโพนสามัคคี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชป้ระกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธา

และโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) 2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ของกรม
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สุขภาพจิต 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

อา่นภาษาไทย 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย 6) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบค่าที (t – test for 

Dependent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดียว (One – way MANCOVA) และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA) 

 ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี ้

    1. เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการ

สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) อยูใ่นระดับมาก

ขึน้ไปอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

    2. ความสามารถในการอา่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

    3. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

    4. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบ

การเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

    5. ความสามารถในการอา่นของนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับ

การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ไมม่คีวาม

แตกตา่งกัน  

    6. ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาด

ทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกันเม่ือได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับ

เทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05   

ABSTRACT 
                The purposes of this study were to 1) compare Prathom Suksa 3 students’ attitudes toward 

the Learning Substance of Thai after learning with the learning model based on faith building and 

resonant thinking – Yonisomanasikan in conjunction with CIRC Technique with the criteria set,  

2) compare Prathom Suksa 3 students’ reading abilities between before and after being taught with 

the learning model based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan in cooperation with 

CIRC Technique, 3) compare Prathom Suksa 3 students’ writing abilities between before and after 

being taught with the learning model based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan 

in association with CIRC Technique, 4) compare Prathom Suksa 3 students’ analytical thinking abilities 

between before and after being taught with the learning model based on faith building and resonant 

thinking – Yonisomanasikan in collaboration with CIRC Technique, 5) compare the reading abilities, 



3 
 

writing abilities, and analytical thinking abilities between Prathom Suksa 3 students with different levels 

of emotional quotient (EQ) taught by the learning model based on faith building and resonant thinking – 

Yonisomanasikan along with CIRC Technique. The research samples consisted of 34 students of 

Prathom Suksa 3 in the second semester of 2011 academic year at Ban Phon Watthana Witthaya 

School under the Office of Phon Samakkhee Educational Network Center collected by purposive sampling 

technique. The instruments used were composed of : 1) The lesson plans along with the learning model 

based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan together with CIRC Technique,  

2) The Department of Mental Health’ s emotional quotient (EQ) evaluation form, 3) The questionnaire to 

measure the students’ attitudes toward the Learning Substance of Thai,  4) A test for measurement of 

the reading abilities of Thai, 5) A test to measure Thai writing abilities, and 6) A test for measurement 

of analytical thinking abilities. The data were statistically analyzed using mean, standard deviation,  

t – test (Dependent Samples), One – way MANCOVA, and One – way ANCOVA. 

 The findings of this study were as follows : 

    1. The attitudes toward the Learning Substance of Thai of Prathom Suksa 3 students who 

were taught by the learning model based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan  

in conjunction with CIRC Technique were high at the .01 level of significance. 

    2. The reading abilities of Prathom Suksa 3 students taught by the learning model  

based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan in association with CIRC Technique 

were higher on the reading abilities in the posttest scores than those in the pretest at the .01 level  

of significance. 

    3) There was a significant difference in the writing abilities of Prathom Suksa 3 students 

who were taught by the learning model based on faith building and resonant thinking – 

Yonisomanasikan in cooperation with CIRC Technique which were higher on the writing abilities in the 

posttest scores than those in the pretest at the .01 level.  

    4) The analytical thinking abilities of Prathom Suksa 3 students taught by the learning 

model based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan in collaboration with CIRC 

Technique were higher in the posttest scores than those in the pretest at the .01 level of significance. 

    5) The reading abilities of the students with different levels of emotional quotient (EQ) who 

were taught by the learning model based on faith building and resonant thinking – Yonisomanasikan along with 

CIRC Technique showed no significant differences.  

    6) The writing abilities and analytical thinking abilities of the students with different levels of 

emotional quotient (EQ) who were taught by the learning model based on faith building and resonant thinking – 

Yonisomanasikan along with CIRC Technique were statistically different at the .05 level.       
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บทน า (ภูมิหลัง) 
 

 สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนบนพืน้ฐานของความคาดหวังจาก

สังคมไทยท่ีต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สอดคล้อง 

กับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ท่ีมีจุดหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  

มปัีญญา มคีวามสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชพี (กระทรวงศึกษาธกิาร,  2552, หนา้ 3) อีกท้ัง 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏรูิปการศึกษามีจุดมุง่หมายอยูท่ี่การเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพัฒนาผู้เรียน 

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ท่ีมีจริยธรรมในการด าเนนิชีวิต 

สามารถอยูร่่วมกับบุคคลอื่นได้อยา่งมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีพอเพยีงต่อการพัฒนางาน

อาชีพ มีคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชญิความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด มีความเป็น

ประชาธิปไตย บุคลากรหลักในการปฏรูิปการศึกษา คือครูผู้สอนจึงต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา การท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

รายวชิาต่าง ๆ ทัง้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรืออื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

และสัมฤทธิผลสูงสุดได้นัน้ ในเบือ้งต้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขยีนได้เป็นอันดับ

แรก เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะส่งผลตอ่คุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการ

ประเมินระดับชาติ (NT) ปีการศกึษา 2550-2552 ของโรงเรียน 9 โรงเรียนในศูนยเ์ครอืขา่ยโพนสามัคคี พบวา่ 

นักเรียนมคี่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.33, 58.51 และ 50.75 ตามล าดับ และโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวทิยา  

มคี่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.79, 53.22 และ 56.25 ตามล าดับ (โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวทิยา,  2552, หนา้ 5)  

ซึ่งถือวา่ ผลการประเมินระดับประเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ีี 3 ของโรงเรียน 

ในศูนย์เครอืขา่ยโพนสามัคคีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีคอ่นข้างต่ า  

ในมาตรฐานดา้นผู้เรียนซึ่งม ี7 มาตรฐานน้ัน มาตรฐานท่ี 4 เน้นให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด

วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์ จัดได้ว่ามคีวามส าคัญ 

ท่ีสง่ผลตอ่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นอยา่งมาก (สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ,  2552, หนา้ 15-16) การท่ีจะ

เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามท่ีต้องการ จึงต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีดเีพื่อให้ผู้เรียน

มคีวามสามารถและคุณลักษณะตา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วมา ปัญหาใหญ่ในระดับชาติของการปฏรูิปการศึกษาในประเทศ

ไทย คือการพัฒนาศักยภาพดา้นการคิดของผู้เรียน เป็นปัญหาที่มมีาตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ซึ่งในวาระ 

ท่ีกระทรวงศึกษาธกิารร่วมกับ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ติดตามผลการ

ปฏรูิปการศึกษาในวาระครบรอบ 6 ปี เม่ือเดอืนสิงหาคม พุทธศักราช 2548 ผลปรากฏว่า ในสว่นมาตรฐานผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 4 (ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์) มคีุณภาพระดับดี เพยีงร้อยละ 11.1 จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

17,562 โรงเรียนท่ัวประเทศ ถือเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาของชาติ (ปานรว ี ยงยุทธวชิัย,   

2548, หนา้ 32-33) และจากการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

รอบสอง (พุทธศักราช 2549-2553)  ของโรงเรียนในศูนยเ์ครอืขา่ยโพนสามัคคี 9 โรงเรียน ในมาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียน 

มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมี

วสิัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ 2.67 อยู่ในระดับพอใช ้(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องคก์ารมหาชน),  ออนไลน,์ 2554) และจากสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในศูนย์

เครอืขา่ยโพนสามัคคี ประสบปัญหาที่คล้ายคลงึกัน คือ ผู้เรียนสว่นใหญ่ยังขาดความสามารถในการคดิวเิคราะห์  

ซึ่งปัญหาดังกล่าวสมควรได้รับการแก้ไข  

เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ของโรงเรียนในศูนยเ์ครอืขา่ยโพนสามัคคี  

ในดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและกระบวนการสอนท่ีสามารถ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในด้านดังกลา่ว ได้พบวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมอืดว้ยรูปแบบ ซี.ไอ.อาร์.ซี (CIRC) 

เป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการสอนอา่นและเขียนโดยเฉพาะ มุง่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง 

และด้วยความร่วมมอืและชว่ยเหลอืจากเพื่อน ๆ รวมท้ังได้พัฒนาทักษะทางสังคมด้านอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการท างานรว่มกับผู้อ่ืน ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ ทักษะการแสวงหาความรู ้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา

และอื่น ๆ (ทิศนา  แขมมณ,ี  2553, หนา้ 265) และการเรียนรู้แบบร่วมมอืยังช่วยในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 

เจตคติ เพราะการอภปิรายกลุ่มโดยการให้สมาชกิในกลุ่มได้เสนอแนะความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ แลว้หาข้อสรุป 

ท่ีถูกต้องเหมาะสมจะท าให้สมาชกิในกลุ่มรับรู้และคล้อยตามได้ (McGuire,  1969, หนา้ 175-177, อา้งถึงใน  

ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, 2550, หนา้ 13)  

 นอกจากนี้ผู้วจิัยยังพบวา่ รูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร เป็นวธีิสอนท่ีเหมาะ

ส าหรับการสง่เสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เพราะเป็นวธีิท่ีท าให้ศิษยเ์กิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ 

ได้ฝึกฝนวธีิการคดิโดยแยบคายและน าไปสู่การปฏบัิตจินประจักษจ์รงิโดยครูท าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตรชว่ยให้ศิษย ์

มโีอกาสคิด และแสดงออกอยา่งถูกวธีิ จะสามารถช่วยพัฒนาให้ศิษยเ์กิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  

(สุมน  อมรววิัฒน์,  2533, หนา้ 161, อา้งถึงใน ทศินา  แขมมณ,ี 2553, หนา้ 278)  และโยนิโสมนสกิารเป็นการคดิ

ถูกวิธี คิดมรีะเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล เป็นการท าในใจโดยแยบคาย (พระพรหมคุณาภรณ,์  2552, หนา้ 671) 

อกีทัง้การสอนโดยสร้างศรัทธา ยังมีสว่นช่วยเสริมสร้างเจตคติท่ีดตีอ่การเรียนของนักเรียน เนื่องจากเจตคติ

บางอย่างของบุคคลถูกสร้างขึน้จากการเลียนแบบจากคนอื่น กระบวนการเลียนแบบเร่ิมขึน้ต้ังแต่การสังเกต

พฤตกิรรมของคนอื่น จากนั้นจะเป็นขัน้การแปลความหมายการปฏบัิตใิห้อยูใ่นรูปของความเชื่อ ยิ่งบุคคลที่เป็น

แบบอย่างเป็นท่ีเคารพหรือได้รับการยกย่องอยู่แล้ว จะมีผลต่อความเชื่อมากยิ่งขึ้น (ธีรวุฒ ิ เอกะกุล,  2550,  

หนา้ 12)  

 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธา 

และโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ท่ีมีต่อเจตคติต่อการเรียนความสามารถในการอ่าน 

ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 เพื่อสง่เสริม

การเรียนรู้และฝึกคิดตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในการท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียน  

มคีวามสามารถในการอา่น ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ได้ดขีึน้ 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3  

หลังเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) กับเกณฑ์ 

ท่ีก าหนดไว ้   

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอน 

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหวา่งก่อนเรียน

และหลังเรียน 
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 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอน 

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับ 

การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

   5. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอา่น ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการ 

คิดวเิคราะห์ ระหว่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับ 

การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC)   

กรอบแนวคิดของการวจิัย 
   ในการวิจัยผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี 

(CIRC) ท่ีมีต่อเจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 นี้ ประกอบด้วย ตัวแปรอสิระ คือ รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธา

และโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ตัวแปรตาม 4 ตัว ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน ความสามารถ

ในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ นอกจากนี้ผู้วจิัยยังสนใจศึกษาตัวแปร

ระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ของนักเรียน ซึ่งจากการศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เป็น 

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความสามารถดา้นตา่ง ๆ รวมท้ังเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยจึงได้

น ามาเป็นตัวแปรจัดประเภทอกีตัวหน่ึงดว้ย ซึ่งได้แสดงไวใ้นกรอบแนวคิดของการวจิัย ดังภาพประกอบ 1 

 

            ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

       

 

         

 

  

 

                                       

    

                                                   

 

 

 

 

 

                                     ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

    - ความสามารถในการอา่น     

    - ความสามารถในการเขียน 

    - ความสามารถในการ 

      คิดวเิคราะห ์

 
 

ระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) 

          -   สูง 

          -   กลาง 

          -   ต่ า 

 

 

เจตคติต่อการเรียน 
 

 

การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ 

โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร

ร่วมกับเทคนิค ซี. ไอ. อาร์. ซี.  

(CIRC) 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ของ

โรงเรียนในศูนยเ์ครอืขา่ยโพนสามัคคี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 9 โรงเรียน 

ซึ่งมีสภาพพืน้ท่ีทางภูมศิาสตร์ใกล้เคียงกัน มีการใชห้ลักสูตรสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรเดียวกัน คือ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนมคีวามรู้ความสามารถ มคีุณลักษณะ 

ท่ีคลา้ยคลึงกัน และมีการจัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนคละความสามารถ มีท้ังนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง  

และกลุ่มอ่อนเหมอืนกัน จ านวนท้ังสิ้น 239 คน    

 2. กลุ่มตัวอยา่ง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวทิยา อ าเภอโพนนาแก้ว 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 34 คน 

ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งนักเรียนดังกลา่ว มีท้ังนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง 

และกลุ่มอ่อน คละความสามารถกัน จึงเป็นตัวแทนท่ีดขีองประชากรได ้

       3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คุณภาพเครื่องมือ 

    เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

    1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) จ านวน 7 แผน  

    2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ของกรมสุขภาพจิต ส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประเมิน

คุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านด ีด้านเก่ง และด้านสุข จ านวน 60 ข้อ   

    3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มคีวามเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89      

    4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย ที่มคีวามเชื่อม่ันเท่ากับ 0.91 ค่าความยาก 

อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.80     

    5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย ที่มคีวามเชื่อม่ันเท่ากับ 0.73 ค่าความยาก 

อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.72 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.38     

       6. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ท่ีมีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.90 ค่าความยาก 

อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.71 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.76     

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยมีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

    1. ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางที่ก าหนด โดยท าการวัดและประเมินผล 

ก่อนเรียนดว้ย แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน

ภาษาไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์  

    2. ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 

    3. ท าการวัดและประเมินผลหลังเรียนดว้ย แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย  

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์  

    4. น าผลการสอบไปวเิคราะห ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

    1. วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการวัดเจตคต ิ

ตอ่การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร

ร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) โดยใช ้t-test (One Sample) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 

    2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอา่นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช ้t-test 

(Dependent Samples) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 2 เพราะกลุ่มตัวอยา่งมีกลุม่เดียวจึงต้องเปรียบเทียบ 

ก่อนและหลังเรียน 

    3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช ้t-test 

(Dependent Samples) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 3 เพราะกลุ่มตัวอยา่งมีกลุม่เดียว เปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน 

    4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวเิคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช ้

t-test (Dependent Samples) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 4 เพราะกลุ่มตัวอยา่งมีกลุม่เดียว เปรียบเทียบ 

ก่อนและหลังเรียน 

    5. วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรตามท้ัง 3 ตัว คือ ความสามารถในการอ่าน

ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีระดับ 

ความฉลาดทางอารมณส์ูง กลาง และต่ า เมื่อได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโส

มนสิการร่วมกับเทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ด้วยสถิต ิOne – way MANCOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 5 

เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรตามพร้อมกัน 3 ตัว โดยมตีัวแปรจัดประเภท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ และมีการ

ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 3 ตัว   

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบค่าที (t – test for 

Dependent  Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดียว  (One – way MANCOVA) และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA) 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการด าเนนิการวิจัยเพื่อหาค าตอบตามความมุง่หมายของการวจิัยสามารถสรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

    1. เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการ

สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) อยูใ่นระดับมาก

ขึน้ไปอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

    2. ความสามารถในการอา่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

    3. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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    4. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบ

การเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      5. เมื่อพบวา่ ความสามารถในการอา่นก่อนเรียน ความสามารถในการเขียนก่อนเรียน และ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์กอ่นเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์

(EQ) ตา่งกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 จึงได้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนท้ัง 3 ตัว  

โดยท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดียว (One – way MANCOVA) และพบวา่ ความสามารถ 

ในการอ่านของนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ 

โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซี. (CIRC) ไมม่คีวามแตกตา่งกัน ส่วนความสามารถ 

ในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีระดับความฉลาด 

ทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับ

เทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และเมื่อผู้วจิัยท าการวเิคราะห์

ความแปรปรวนร่วมทางเดียวดว้ยสถิต ิOne – way ANCOVA แลว้จึงท าการวเิคราะห์ภายหลัง (Post Hoc) ด้วยสถิต ิ

Bonferroni เฉพาะกรณีของตัวแปรตามท่ีมีผลการวเิคราะห์ด้วยสถติ ิOne – way ANCOVA แล้วพบวา่มคีวาม

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวเิคราะห์ตามล าดับดังกล่าว มีดังนี ้

 5.1 นักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกัน มคีวามสามารถในการอา่นไมแ่ตกตา่งกัน 

  5.2 นักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) สูง มคีวามสามารถในการเขียนสูงกวา่นักเรียนท่ีมี

ระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) กลาง อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 แตน่ักเรียนท่ีมีระดับความฉลาด

ทางอารมณ ์(EQ) สูงและต่ า และนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) กลางและต่ า มีความสามารถ 

ในการเขียนไม่แตกต่างกัน 

 5.3 นักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) สูง มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกว่า

นักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ต่ าอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 แตน่ักเรียนท่ีมีระดับ 

ความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) สูงและกลาง และนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) กลางและต่ า  

มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 จากการศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ท่ีมีต่อเจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน  

และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 อภิปรายผลได้ดังนี้ 

    1. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 หลังเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้พบวา่ เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) อยูใ่นระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 อาจเน่ืองมาจาก 

       1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารนัน้ ผู้วิจัย

ได้ค านงึถึงหลักการ/แนวคิดของรูปแบบตามท่ี สุมน  อมรววิัฒน์ (2533, หนา้ 161, อา้งถึงใน ทศินา  แขมมณ,ี 

2553, หนา้ 278-279) ซึ่งได้น าแนวคิดจากหนังสอืพุทธธรรมของพระราชวรมุน ี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) มาสร้างเป็น
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หลักการและขั้นตอนการสอนตามแนวพุทธวธีิไว้วา่ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างครูกับผู้เรียน ครูเป็น

กัลยาณมติร เป็นการสร้างเจตคติท่ีดตีอ่ครู จะชว่ยให้ผู้เรียนมโีอกาสคิดและแสดงออกอย่างถูกวิธี ชว่ยพัฒนาให้

ผู้เรียนเกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโส

มนสิการน้ันท าให้ผู้เรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียน สอดคลอ้งกับงานวจิัยของพระสุรยิัน ธรรมวเิศษ (2549, หนา้ 76) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองอริยวัฑฒิ 5 โดยใชก้ารสอนแบบ

โยนิโสมนสกิารและการสอนแบบหมวกหกใบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนท่ีเรียนรู้เร่ือง อริยวัฑฒิ 5 โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โยนิโสมนสกิารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบมคีะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจรวมอยู่ในระดับมาก 

และมีความพึงพอใจไมแ่ตกตา่งกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลนอ้ย แสนกล้า (2552, หนา้ 120) ได้ศึกษา

เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารท่ีมีต่อความสามารถในการ

คิดวเิคราะห์ เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 6 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

สอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร มีเจตคติต่อการเรียนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาหลังเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

       1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอือีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใชเ้พื่อพัฒนาเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

จากการศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow) กล่าววา่ มนุษยทุ์กคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติ

เป็นล าดับขั้น ดังนี ้(ทิศนา  แขมมณ,ี  2553, หนา้ 69)  ขั้นความตอ้งการทางรา่งกาย ขั้นความตอ้งการความมั่นคง

ปลอดภัย ขั้นความตอ้งการความรัก ขั้นความตอ้งการยอมรับและการยกย่องจากสังคม และขั้นความต้องการ 

ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนอยา่งเต็มท่ี เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนท่ีเรียนเก่งจะช่วย

ดูแลนักเรียนท่ีเรียนปานกลางและเรียนอ่อน ท าให้เกิดการยอมรับ และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือให้ผลงาน

ของกลุม่มผีลปรากฏออกมาดท่ีีสุด นักเรียนท่ีเรียนอ่อนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  

จงึก่อให้เกิดเจตคติท่ีดตีอ่การเรียนมากขึน้ และจากการศกึษาของ Johnson, Johnson and Holubec ได้สรุปถึงผลดี

ของการเรียนรู้แบบร่วมมอื มดีังนี้ (ทิศนา  แขมมณี,  2553, หนา้ 101) มีความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น  

มคีวามสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดขีึน้ และมีสุขภาพจิตดขีึน้ สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ธนวรรณ  พรหมมา (2550, 

หนา้ 68) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมอืท่ีมีผลต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติ 

ตอ่วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนท่ีเรียนดว้ยการจัดกิจกรรมตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนแบบร่วมมอืส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 มคีวามเข้าใจในการอ่าน

ภาษาไทยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และมีเจตคติต่อวชิาภาษาไทยหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพรรณ น าอุทิศ (2552,  

หนา้ 77) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค ซี. ไอ. อาร์. ซ.ี ตอ่ความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มคีวามเข้าใจในการ

อา่นภาษาไทยหลังเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค ซี. ไอ. อาร์. ซ.ี สูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีระดับความสามารถอยู่ในกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ ามีความพงึพอใจต่อการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค ซี. ไอ. อาร์. ซ.ี ในระดับมาก 
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    2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหวา่งก่อนเรียน

และหลังเรียน พบวา่ ความสามารถในการอา่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารนัน้ เป็นการสอนท่ีมีการสร้างบรรยากาศแหง่ศรัทธาและ

ความเป็นกัลยาณมิตร การจัดกิจกรรมปฏสิัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถักทอความคดิพชิติปัญหา การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอ้มูล การแนะน า การชี้ประเด็นให้เป็นท่ีเข้าใจร่วมกันจะสามารถชว่ยแก้ปัญหาได้ดีกวา่

การคิด หรือการเผชญิปัญหาตามล าพัง หลักการนี้เนน้กระบวนการส าคัญของกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 

(สุมน  อมรววิัฒน์,  2544, หนา้ 125-128) ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ท่ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมอืท่ีใชใ้นการสอนอา่นและเขียนโดยเฉพาะ (ทิศนา  แขมมณ,ี  2553, หนา้ 270)  โดยให้นักเรียนได้ฝึก 

อา่นออกเสียงและอา่นในใจ นักเรียนสามารถแปลข้อความให้มีความหมาย มีความคลอ่งแคลว่ในการอา่น 

และจับใจความจากการอา่น การอ่านออกเสียงค าศัพท์ การฝึกให้ความหมายของค าศัพท์โดยการคน้ควา้จาก

พจนานุกรม มีการอภปิรายภายในกลุ่มเพื่อหาค าตอบจากการอา่นร่วมกัน สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ดรุณี  

อนิทร์บัว (2549, หนา้ 64-65) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนแบบร่วมมอืแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซ.ี ในการอ่าน 

จับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมอืแบบ  

ซ.ี ไอ. อาร์. ซ.ี มคีะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความภาษาไทยเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พเยาว ์สิ่งว ี(2551, หนา้ 142) ได้ศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมอื กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ โดยใชเ้ทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติ มคี่าเฉลี่ย 

ของท้ังสองกลุ่มแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุม่ทดลองมผีลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน 

จับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

    3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหวา่งก่อนเรียน

และหลังเรียน พบวา่ ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียน

การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก

พหูสูต ซึ่งมีขัน้ตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างศรัทธา ขั้นการสอนตามหลักพหูสูต ได้แก่ การฝึกหัด ฟัง พูด 

อา่น เขยีน การฝึกปรือเพื่อจับประเด็นสาระและจดจ า การฝึกฝน ลงมอืปฏบัิตจินคล่องแคล่ว การฝึกคิด พิจารณา

จนเข้าใจแจ่มแจ้ง การฝึกสรุปสาระความรู้ และน าไปใชใ้นชีวิตจรงิ และขั้นการมองตนและการประเมินของ

กัลยาณมติร (สุมน  อมรววิัฒน์,  2533, หนา้ 151-171, อา้งถึงใน ทศินา  แขมมณ,ี 2553, หนา้ 181) และเทคนิค  
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ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมอืท่ีมีการให้คะแนนผลงานของแตล่ะทมี ทมีจะประสบผลส าเร็จ

ได้มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่ับผลงานการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในทีม นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนท่ีเรียน

ออ่นมโีอกาสฝึกทักษะการเขียนร่วมกับเพื่อนท่ีเก่งกว่า นักเรียนท่ีเก่งมโีอกาสได้พัฒนาการเขียนของตนให้ดีย่ิงขึ้น  

มกีารช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน มกีารปรึกษาหารอืกันเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดท่ีีสุด ความสามารถในการเขียนของนักเรียน

จึงได้รับการพัฒนา สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ กฤษณา พงษว์าปี (2550, หนา้ 90) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการอ่านและเขยีนภาษาไทย และทักษะการท างานรว่มกันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 โดยรูปแบบการสอน 

CIRC ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการอา่นและเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 โดย

รูปแบบการสอน CIRC หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และทักษะการท างานรว่มกัน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 หลังเรียนสูงขึ้น สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ จิรภา จันทพัฒน์ (2550, หนา้ 116-

117) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการใชว้ธีิสอนแบบ CIRC ท่ีมีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 ท่ีได้รับการสอน 

โดยใชว้ธีิสอนแบบ CIRC มคีวามเข้าใจในการอ่านหลังการสอนสูงกวา่ก่อนการสอน และมีความสามารถในการเขียน

ภาษาไทยหลังการสอนสูงกวา่ก่อนการสอน  

    4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับ

การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ระหวา่ง 

ก่อนเรียนและหลังเรียน พบวา่ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการสอน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) หลังเรียนสูงกวา่ 

ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้น าเอา

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า วิธีการแห่งศรัทธา นั่นคือ ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสม 

ในการท าหน้าท่ีเป็นปรโตโฆสะ (การเรียนรู้จากผู้อ่ืนและสิ่งแวดลอ้มภายนอก หมายถึงการแนะน าในทางท่ีถูกต้อง  

ดีงาม ให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง) เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งตามปกติกัลยาณมิตรจะท าหน้าท่ีเป็นผลดี ประสบ

ความส าเร็จแห่งปรโตโฆสะได้ ตอ้งสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียนหรือรับการฝึกสอนอบรม  

(พระเทพเวที,  2533, อ้างถึงใน สุรางค์  โค้วตระกูล, 2552, หนา้ 230-231) และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

นักเรียนคิดวเิคราะห์แบบโยนิโสมนสกิาร 7 วธีิ ได้แก่ วิธีคดิแบบสบืสาวเหตุปัจจัย วธีิคดิแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 

วธีิคดิแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วธีิคดิแบบอริยสัจจ์หรือคิดแบบแก้ปัญหา วธีิคดิแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือ

กระจายเนื้อหา วธีิคดิแบบคุณโทษและทางออก และวิธีคดิแบบวภิัชชวาท ซึ่งโยนิโสมนสกิารเป็นการคดิอย่างมี

ระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามสภาวะ แยกแยะสิ่งน้ัน ๆ เร่ืองนัน้ ๆ 

ออกให้เป็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สบืทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สกึด้วยตัณหาอุปาทาน 

ของตนเองเข้าจับหรือเคลือบคลุม ท าให้เกิดความดงีามและแก้ปัญหาได้ อาจเรียกตามองคธ์รรมท่ีใชง้านวา่ วธีิการ

แห่งปัญญา จะเป็นปัจจัยภายใน (พระเทพเวที,  2533, อ้างถึงใน สุรางค์  โค้วตระกูล, 2552, หนา้ 231) อกีทัง้

ผู้วิจัยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) เนื่องจากได้ศึกษาพัฒนาการด้านอารมณ ์

และสังคมของเด็กวัยประถมศึกษา พบวา่เด็กวัยประถมศึกษาเป็นวัยท่ีเร่ิมท่ีจะใชเ้วลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน และเร่ิม

เรียนรู้ท่ีจะให้ความร่วมมอื รู้จักให้และรับ เด็กจะใชเ้วลากับเพื่อนร่วมวัยมากขึ้น เด็กจะเลยีนแบบพฤตกิรรมตา่ง ๆ 

จากเพ่ือน เพื่อนเป็นผู้ท่ีให้แรงเสริม ขณะเดียวกันจะเป็นผู้ประเมินพฤตกิรรมให้ค าติชม (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2552, 

หนา้ 86) นักเรียนมกีารปฏบัิตงิานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการอ่านเนื้อหาที่ให้ฝึกคิดวเิคราะห์ร่วมกัน เพื่อนนักเรียน 

ท่ีเรียนเก่งช่วยอธิบายช้ีแจงให้เพื่อนท่ีเรียนอ่อนกวา่ได้เข้าใจ จึงช่วยสง่เสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
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ของนักเรียนให้สูงขึ้น เมื่อนักเรียนได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับ

เทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี(CIRC) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนมกีารคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และเมื่อได้

เผชญิกับสถานการณท่ี์ก าหนดจึงสามารถน ากระบวนการคิดวเิคราะห์มาใชพ้จิารณา แยกแยะได้ โดยท่ีผู้วจิัย 

ได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ให้สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงทักษะส าคัญ

ของการคิดวเิคราะห์ ม ี3 ด้าน ดังนี ้(ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ,  2551, หนา้ 49-52) การคดิวเิคราะห์ความส าคัญ 

หรือเนื้อหาของสิ่งตา่ง ๆ ได้แก่ วิเคราะห์ชนดิ วิเคราะห์ส่ิงส าคัญ และวิเคราะห์เลศนัย การคดิวเิคราะห์

ความสัมพันธ์ ได้แก ่วเิคราะห์ชนดิของความสัมพันธ์ วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ วิเคราะห์ขัน้ตอน

ความสัมพันธ์ วิเคราะห์จุดประสงค์และวธีิการ วเิคราะห์สาเหตุและผล และวิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรูป

อุปมาอุปไมย การคดิวเิคราะห์เชงิหลักการ ได้แก่ วิเคราะห์โครงสร้าง และวิเคราะห์หลักการ สอดคลอ้งกับงานวจิัย

ของ นวลนอ้ย แสนกล้า (2552, หนา้ 120-121) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยสร้าง

ศรัทธาและโยนิโสมนสกิารท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ มเีจตคติต่อการ

เรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

    5. หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนท้ัง 3 ตัวแล้ว พบว่า ความสามารถในการอา่นของนักเรียน 

ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโส

มนสิการร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) ไมม่คีวามแตกตา่งกัน ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อ 5  

ส่วนความสามารถในการเขียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ ์

(EQ) ตา่งกัน เมื่อได้รับการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค  

ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 5  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าเอาผลการวิจัยไปใช ้

    1.1 การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC)  

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูตอ้งประพฤติปฏบัิตตินจนนักเรียนบังเกิดความ

ศรัทธาขึน้ในตัวครูให้ได้ก่อน ครูต้องให้ความรักความเมตตาต่อนักเรียนอยา่งเท่าเทียมกัน ให้ความส าคัญกับการ

เสนอความคิดเห็นของนักเรียนเสมอ ให้เกิดบรรยากาศของประชาธิปไตยในหอ้งเรียน และเม่ือเกิดขอ้ขัดแยง้ขึน้  

ครูต้องพจิารณาตามเหตุผล แล้วให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนทุกฝ่าย โดยยึดหลักสามัคคีปรองดองให้มากท่ีสุด  

เมื่อครูสามารถสร้างสิ่งเหลา่นีไ้ด้แล้ว ยอ่มสามารถน าพานักเรียนท้ังหลายสูก่ระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายได้ 

และเมื่อครูตอ้งการพัฒนาความสามารถด้านการอา่น การเขียน รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การเรียนรู้แบบร่วมมอื

เทคนิค ซ.ีไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) เพราะเป็นรูปแบบท่ีใชส้ าหรับการสอนอ่านและเขยีนโดยเฉพาะ 

    1.2 ในการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี 

(CIRC) การคัดเลอืกนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนในแตล่ะกลุ่มน้ัน ครูควรพจิารณาจากความสามารถ

พื้นฐานดา้นการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีความสามารถคละกันอยู่ในกลุ่ม

การเรียนรู้เดียวกัน อันจะชว่ยให้การเรียนประสบผลส าเร็จจากการพ่ึงพาและชว่ยเหลอืเกือ้กูลกันภายในกลุ่ม 
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   1.3 ในระหว่างการเรียนการสอน ครูควรให้การเสริมแรงเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก 

แก่กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการร่วมมอืร่วมใจกันเป็นอยา่งดี และกลุ่มท่ีเรียนได้ประสบผลส าเร็จในแต่ละแผนการจัดการ

เรียนรู้ และครูคอยให้ค าปรึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะตา่ง ๆ อยู่เสมอ 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรน ารูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) 

ไปทดลองใชเ้พื่อพัฒนาตัวแปรตามอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการคดิ อย่างมวีจิารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน คุณธรรมจรยิธรรมดา้นตา่ง ๆ พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม เป็นต้น 

    2.2 ควรน ารูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซ.ี (CIRC) 

ไปทดลองใชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนื้อหาอื่น หรือระดับช้ันอื่น  

    2.3 ควรน าเอารูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิารบูรณาการกับการเรียนรู้ 

แบบร่วมมอืรูปแบบอื่น ๆ เช่น รูปแบบ เอส. ที. เอ. ด.ี (STAD) รูปแบบ จี. ไอ. (G.I) เป็นต้น 

    2.4 ควรน าตัวแปรอสิระชนิดจัดประเภท เช่น ตัวแปรความวิตกกังวล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความถนัด

ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น มาศึกษาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้เพิ่มเตมิ ในการน าไปใชว้างแผนจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้       
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