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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ระหว่างก่อนเรียน 
และหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลานบุญ ส านักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการน า
คะแนนผลสอบกลางภาค มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 5ห้องเรียน มีคะแนน
ไม่แตกต่างกัน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 
และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม  ได้ผลดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน 34 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองที่ ได้ รับวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค CIRC และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  
จ านวน 34 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่ ได้รับวิธีสอนแบบปกติ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติและแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย(X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)  
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ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอน 
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธสีอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
  2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอน 
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05   
  3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอน 
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความ; วิธสีอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC; วิธีสอนแบบปกต ิ

Abstract 

 The objectives of this research were (1) to compare of reading comprehension 
ability of Prathomsuksa 3 students through CIRC Technique and Normal teaching method. 
(2) to compare reading comprehension ability of Prathomsuksa 3 students between  
pre-leaning and post-leaning through the CIRC technique. (3) to compare reading 
comprehension ability of Prathomsuksa 3 students between pre-leaning and post-leaning 
through the normal teaching method. The sample group used in this research was 
Prathom Suksa 3 students, Wat Lan Bun School, Lat Krabang District Office, Bangkok, 
second semester, academic year 2018, from 2 classrooms which were obtained by using 
the Central Exam Results score with ANOVA statistics from The analysis found that all 5 
classrooms had no different scores, then made a simple random sampling to select one 
classroom as an experimental group and one classroom as a control group. The results 
were as follows: Students in room 3/4, 34 People, were experimental groups that were 
taught using CIRC technique and students in room 3/1, 34 People are the control group 
that uses the normal teaching method. The research pattern is experimental research.  
  The tools used in the research are divided into 3 types: learning management plan 
using CIRC technique, normal teaching plan and reading comprehension ability test, data 
analysis using average (X̅), Standard deviation (S.D.) and t-test. 
  The research has been found these followings:   
  (1) Reading comprehension ability of Prathomsuksa 3 students through CIRC 
Technique are higher than the Normal teaching method. with statistical significant at .05   
  (2) Reading comprehension ability of Prathomsuksa 3 students through CIRC 
Technique post-leaning was higher than pre-leaning. with statistical significant at .05   
  (3) Reading comprehension ability of Prathomsuksa 3 students through the normal 
teaching method post-leaning was higher than pre-leaning. with statistical significant at .05   

Keywords: Reading Comprehension Ability; CIRC; Normal Teaching Method  
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บทน า 
  ภาษาไทยเปน็ภาษาประจ าชาต ิ เป็นสมบัตทิางวฒันธรรม อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและด ารงชีวิตร่วมกัน 
ในสังคมประชาธปิไตยได้อยา่งสนัติสุขและเปน็เครื่องมือในการแสวงหาความรูป้ระสบการณ์ จากแหล่งข้อมูล 
สารสนเทศตา่งๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ ให้ทันสมัยต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชพี 
ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ดา้นวัฒนธรรม ด้านประเพณ ี  
ซึ่งเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสบืสานให้คงอยู่คู่ชาตไิทยตลอดไป  
(กระทรวงศึกษาธิการ,2553)  
  การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ ดังนัน้ในการเรียนการสอนจ าเป็นต้องปลูกฝงัให้นักเรียนม ี
นิสัยรักการอ่านและต้องพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาทักษะ 
ในด้านการอ่านจบัใจความ ดังที ่แววมยุรา เหมือนนิล (2541, หน้า 17) ได้กล่าววา่การอ่านทีม่ีประสิทธิภาพ 
จะต้องอ่านแล้วจับใจความได ้ การอ่านจับใจความเป็นความเข้าใจเรื่องที่จะอ่านระดับตน้และเป็นพืน้ฐานที่
ส าคัญมากส าหรับการอ่านระดบัสูงต่อไป เชน่ ถา้นักเรียนจับใจความเร่ืองที่อ่านไมไ่ด้ก็คงไมส่ามารถอ่านเพื่อ
วิจารณ์ว่าเร่ืองนั้นดีหรือไม่ดีได้เลย  
  เมื่อวิเคราะห์ปัญหาในการสอนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่านแล้วจับใจความส าคัญไม่ได้ อ่านจับใจ 
ความไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร ไมส่ามารถสรุปประเด็นได้  ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน  สาเหตุของปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยหลายประการ เชน่ ดา้นผู้เรียน ผู้เรียนไมต่ระหนักในความส าคัญของการอ่าน ขาดความสนใจในการ
อ่าน  ท าให้ไม่สามารถจับใจความและสรปุประเดน็ของเร่ืองที่จะอ่านได้ดีเท่าที่ควร  ปัจจุบนัผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลานบญุ ส านักงานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร
ยังมีความสามารถในการอ่านต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งเกณฑ์ของโรงเรียนก าหนดให้นักเรียนระดับชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ต้องมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
อีกทั้งจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน(NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2560 ของโรงเรียนวัดลานบุญ ส านักงานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)ด้านความสามารถทางภาษา มีค่าเฉลีย่โดยรวม 43.17 ซึ่งยังไมผ่่านเกณฑ์ที่ก าหนด   
  จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรหาวิธีสอนทีส่ามารถพัฒนาการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพที่ดยีิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านพบวา่มีวิธีการสอน
อ่านอย่างหนึ่งที่นา่สนใจสามารถช่วยแก้ปัญหาการอ่านส่งเสริมให้นักเรียนจับใจความของเรื่องที่อ่านได้และ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นั่นคือ วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค ซไีออาร์ซี CIRC 
(Cooperative Integrated Reading And Composition) ของ Slavin. เนื่องจากการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยมปีัญหาในเร่ืองการอ่าน กล่าวคือ มีผลการอ่านจับใจความส าคัญอยู่ในระดับไม่เปน็ที่นา่
พอใจนักเรียนอ่านแล้วไมส่ามารถน าสาระเร่ืองราวที่อ่านไปแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ ์
สรุปความในเนื้อเรื่องที่อ่าน ได้อย่างมีเหตุมีผล จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยในฐานะครูผู้สอนมีความประสงค ์  
ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิคซีไออาร์ซี CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบการสอนนี้ประกอบดว้ยกิจกรรมหลัก 
3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน การสอนการอ่านเพือ่ความเข้าใจ และการบูรณาการภาษากับการ
เขียน  ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าผลการวจิัยในคร้ังนี้จะเปน็แนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิธสีอนการอ่านจับใจความส าคัญ
และสามารถพัฒนาความสามารถทางการอ่านจบัใจความส าคัญของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ   
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกต ิ

สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
  2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนียัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
    3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอน 
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลานบุญ 
ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 
ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 166 คน ซึ่งแต่ละห้องมีความสามารถแตกต่างกัน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลานบุญ 
ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มา
โดยการน าคะแนนผลสอบกลางภาค มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 5ห้องเรียน 
มีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วธิีการจับฉลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่ม
ทดลองและ 1ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม  ได้ผลดังนี ้
  -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/4 จ านวน 34 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีสอนแบบร่วมมอื 
โดยใช้เทคนิค CIRC 
  -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/1 จ านวน 34 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รบัวิธีสอนแบบปกต ิ
  ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น ได้แก ่วิธีการสอน ซึง่มี 2 วิธี จ าแนกเปน็ 
     1. วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
     2. วิธีสอนแบบปกติ 
    ตัวแปรตาม ได้แก่  
     1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
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  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังนี้ เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสรา้งความรู้และ
ความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนนิชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน เก่ียวกับการอา่นจบั
ใจความส าคัญ โดยเลือกใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้ คือ การอ่านจับใจความจากนทิาน บทความ  
เร่ืองสั้นและบทร้อยกรอง 
  ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
ทดลอง 8 ชั่วโมง จ านวน 4 แผน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
   1. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความที่ดีขึ้น จากการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมอื
โดยใช้เทคนิค CIRC   
  2. ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน  
  3. เป็นแนวทางในการศึกษาคน้คว้าวิธีการสอนภาษาไทยรูปแบบใหม่  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

การทบทวนวรรณกรรม 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 
จับใจความ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 
  การอ่านจับใจความเป็นทักษะทีม่ีความส าคัญมาก เพราะการอ่านจับใจความเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต หากมีพื้นฐานในการอ่านจบัใจความได้ดี 
ก็จะท าให้การด าเนนิชีวิตประจ าวันงา่ยขึ้น ผู้เชี่ยวชาญดา้นการอ่านหลายทา่น ได้กลา่วถึงความหมาย 
และความส าคัญของการอ่านจบัใจความ ดังนี้ 
  สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2545) ได้ให้ความหมายของการอ่านจบัใจความว่า  ในการอ่านจบัใจ 
ความนั้น นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจข้อความหรือสารที่อ่านนั้น 4 ขั้นตอน คือ  การแปลความส าคัญ 
ของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสาร การท าความเข้าใจความหมายของค า ของประโยค และของข้อความ  
การจับใจความแนวคิดของผู้เขียน และกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ท าความเข้าใจสัญลักษณ์ 
  มาวด ีแสงกระวี (2541, หน้า 30) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า การอ่านจับใจ 
ความ หมายถึง การอ่านที่นักเรียนอ่านแลว้เข้าใจความหมายของค า ข้อความและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามขั้นการเรียนรู ้คือ ความรู้ ความจ า การประยุกต์ใช ้การวิเคราะห ์สังเคราะห์และประเมินคา่ 
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  วิธีสอนแบบร่วมมือ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มการเรียนที่เนน้ในดา้นการอ่านและการเขียน  ผู้สอน
อาจจะให้ผู้เรียนท างานปรึกษาหารือกัน การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีประโยชน์และความส าคัญ 
ต่อนักเรียนทั้งในด้านสังคมและวิชาการดังที่นักการศึกษาหลายท่านได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
  สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า (2547) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ว่าหมายถงึ 
กระบวนการเรียนที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน มีการท างานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
   ทิศนา  แขมมณี  (2560, หน้า 270-271) ได้กลา่วถึงรูปแบบการสอน CIRC หรือ “Cooperative 
Integrated Reading And Composition” ว่าเปน็รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใชใ้นการสอน
อ่านและเขียนโดยเฉพาะรปูแบบนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน 
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการบูรณาการภาษากับการเขียน   
  วิธีสอนรูปแบบ CIRC  
  วิธีสอนรูปแบบ CIRC หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ถ่ายทอดความ
เข้าใจในการอ่านและท ากิจกรรมร่วมกัน โดยครูได้ให้นักเรียนปฏิบัติ แบบฝึกการอ่านเพื่อท าการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึง่มีขั้นตอนการเรียน การสอนดังนี้  
  1. ขั้นน าเสนอบทเรียน ครูจะน าเสนอเนื้อหาและค าศัพท์ใหม่ในเนื้อหาที่จะเรียน ให้นักเรียนรู้จัก
และคาดเดาเหตุการณ์ของเรื่องที่จะอ่าน   
  2. ขั้นฝึกท างานเป็นทีม จะท าเมื่อครู น าเสนอบทเรียนเรียบร้อยแล้ว  
  3. ขั้นตอนการทดสอบ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว จะมีการทดสอบเปน็รายบุคคลโดย
ที่ไม่ให้สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน คะแนนของกลุ่ม ขึ้นอยู่กับคะแนนของสมาชิกแต่ละคน เม่ือทดสอบทุกคน
แล้วน าคะแนนของสมาชิกทุกคน รวมกันแล้วเฉลี่ยเปน็คะแนนของกลุ่ม 
   4. ขั้นตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม เมื่อผู้สอน คิดคะแนนเสร็จแล้วจะมีการให้รางวัลส าหรับ
กลุ่มที่ท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นคุณค่าของความร่วมมือและความส าเร็จในทีม 
โดยวิธีแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มละ 4 คน โดยมนีักเรียนเก่ง 2 คน นักเรียนอ่อน 2 คน และในแต่ละกลุ่มจะ
แบ่งเป็นกลุ่ม ย่อยอีก 2 กลุ่ม ในกลุ่มย่อยจะมีนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านสูง 1 คน นักเรียนที่มี 
ความสามารถในการอ่านต่ า 1 คน  
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  พระเอกธนวัฒน์  กิตติปญัโญ รตันปัญญานนัท์ (2555, หน้า 58) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคัญภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตูม
ราษฎร์บูรณะ ต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา โดยใช้รปูแบบการสอน CIRC  ผลการ 
วิจัย พบวา่ หลังการทดลองความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช ้
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนคิ CIRC สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
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  สุวรรณา  โคตรชมภ ู(2556, หน้า 92)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่าน  
จับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบา้นน้ าทอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ศิริพร ศรีใหญ่ (2556, หน้า 82) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจ 
ความภาษาไทยและพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา จากการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยเทคนิค CIRC ผลการวิจัย พบว่า  ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที2่ หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
  ชุติมา  ปะวะโพตะโก (2553, หน้า 71) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอ่าน 
จับใจความและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน CIRC ร่วมกับ 
เทคนิคแผนผังความคิด ผลการวิจัยพบวา่  ความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนบ้านโนนคู่ อ าเภอบัวลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 6 ที่เรียนโดยใช้รปูแบบการสอน CIRC ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  อุมาพร ทัศนุรักษ์ (2554, หน้า 93) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้รบัการสอนอ่านแบบ CIRC กับการสอนอ่านตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบว่า  
นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบ CIRC กับนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู มีความสามารถในการ
อ่านจับใจความ แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized control 
group Pretest Posttest design ประกอบด้วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ   
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกต ิ  
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 ผู้วิจัยได้ทดลองโดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
  1. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียน ให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน ชี้แจงการวัดและประเมินผลกับนักเรียนทั้ง 
2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
  2. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
จับใจความทีผู่้วิจัยสรา้งขึ้น และผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว 
  3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนทั้ง 2 กลุม่ โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้น คือ กลุ่มละ 4 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง แต่ใชว้ิธีการสอนที่แตกตา่งกัน    
  4. ท าการทดสอบหลังเรียนกบันกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
จับใจความทีผู่้วิจัยสรา้งขึ้น และผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว 
  5. น าข้อมูลทีไ่ด้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกต ิโดยใช้ค่าเฉลี่ย X̅  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนน ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลงัการทดลองของวิธีสอนทั้ง 2 วิธี โดยใช้การ
ทดสอบค่า (t-test) แบบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม (t-test Independent) เป็นอิสระต่อกัน  
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย X̅  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) แบบกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)  
  3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน ทีส่อน โดยการ
เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  โดยวิเคราะหค์่าเฉลี่ย X̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้ทดสอบค่า  
(t-test) แบบกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)  

ผลการวิจัย 
  1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
  2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนียัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่3 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกต ิ  

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig 

กลุ่มทดลอง 34 30 20.85 2.618 2.040 .045 

กลุ่มควบคุม 34 30 19.65 2.241 2.040 .045 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  จากตารางที่ 1 พบวา่ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ 
หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รบัการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีความสามารถด้านการอ่านจบั ใจความ 
สูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 34 30 16.82 2.564 -10.985 .000 

หลังเรียน 34 30 20.85 2.618 -10.985 .000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากตารางที่ 2 พบวา่ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ 
หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รบัการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีความสามารถด้านการอ่านจบัใจความ      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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  ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 34 30 16.47 2.688 -9.596 .000 

หลังเรียน 34 30 19.65 2.241 -9.596 .000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  จากตารางที่ 3 พบวา่ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ 
หลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รบัการสอนด้วยวธิีการสอนแบบปกติ มีความสามารถด้านการอ่านจบัใจความ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยอภิปรายผลในการวิจัย ดังนี้ 
  1. จากการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกต ิพบว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดไวไ้ด้ โดยผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ เนื่องมาจากวิธีการสอน
อ่านจับ ใจความโดยใช้เทคนิค CIRC มีขั้นตอนในการท ากิจกรรมที่ชัดเจน การเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค CIRC 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีม่ีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งสมาชิกใน
กลุ่มประกอบด้วย นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน มีโอกาสฝึกทักษะทั้งในดา้นการอ่านและการเขียน รวมทั้งมีความสนุกสนาน
ในการร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เป็นวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและยังสามารถท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวรรณา  โคตรชมภ ู(2556, หน้า 92)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านน้ าทอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05  
  2. จากการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยวิธสีอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความ
แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2   
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  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องของ พระเอกธนวัฒน์   กิตติปัญโญ  รัตนปัญญานนัท์ 
(2555, หน้า 58) ได้ศึกษาวจิัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎรบ์ูรณะ ต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการสอน CIRC  ผลการวิจัย พบวา่ หลังการทดลองความสามารถในการอ่านจบั
ใจความส าคัญภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC สงูกวา่ก่อนการ
ทดลอง อย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
  3. จากการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ที่สอนด้วยวิธสีอนแบบปกติ  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
สอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  ปะวะโพตะโก 
(2553, หน้า 71) ได้ศึกษาวจิัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน CIRC ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ผลการวิจัย
พบว่า  ความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านโนนคู่ อ าเภอบัวลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ 
การสอน CIRC ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
  1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เป็นวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วย
การปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุ่ม ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีการต้องเตรียมการสอนให้พร้อม เพื่อส่งผลให้การจัดการ
เรียนรู้ เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้เรียน 
  2. ในการจัดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ ครูผู้สอนควรเลือกเนือ้หาบทเรียนที่มีความน่าสนใจ 
มีความสนุกสนาน ชวนให้คิด และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซึง่จะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหา
บทเรียนมากข้ึน ส่งผลดีต่อบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน 
  3. สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นสื่อที่มีความทันสมัย น่าสนใจ สามารถกระตุ้น 
ความสนใจ ท าให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนได้ 
   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการน าเทคนิค CIRC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้อื่นๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความให้ดียิ่งขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ในรูปแบบการสอนอื่นๆ  
เช่น ความสามารถในการพฒันาการอ่านเชิงวิเคราะห์  การอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นต้น 
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