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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 จ านวน 40 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
CIRC แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบ 
Independent- Samples t-test  และสถิติทดสอบ dependent- Samples t-test  ผลการวิจัยพบว่า   

1.ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05  

2.ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน
แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 
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ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ; วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC; 
วิธีสอนแบบปกติ 
 
Abstract 

The purposes of this research were (1) to compare the reading ability, 
comprehension of the importance of Prathom Suksa 5 students by using the CIRC 
technique and the conventional method (2) to compare reading ability Catch the 
importance of students in grade 5 before and after school. By using the CIRC 
technique co-teaching method (3) to compare reading ability, comprehension of the 
importance of grade 5 students before and after learning By using normal teaching 
methods 

The sample group used in this research is 40 students in grade 5/2, who are 
experimental groups By using the CIRC technique and 40 students in grade 5/5, which 
is the control group By using normal teaching methods 

The tools used for data collection are the learning management plan using 
the cooperative teaching method. The CIRC technique, the learning management 
plan using conventional teaching methods And a test to measure the importance of 
reading comprehension The statistics used in data analysis are mean (X), standard 
deviation (S.D.), statistical test, Independent- Samples, t-test and dependent- 
Samples t-test statistics. The research found that 

1. Reading ability, comprehension of the importance of grade 5 students by 
using cooperative teaching methods. CIRC techniques are higher than the 
conventional teaching methods. With statistical significance at the level of 0.05 

2. Reading ability to comprehend the importance of grade 5 students by 
using the CIRC technique co-teaching method after studying higher than before 
learning. With statistical significance at the level of 0.05 

3. The ability to read, comprehend the importance of grade 5 students by 
using the normal teaching method after studying higher than before studying With 
statistical significance at the level of 0.05 

 
Keywords: ability to read, comprehension, importance; Cooperative group 

teaching method with CIRC technique; Normal teaching methods 
 

บทน า 
การอ่านนับว่าเป็นทักษะความสามารถในการสื่อสารอย่างหน่ึง ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน(2557 , หน้า 
6) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านมีความส าคัญยิ่ง ยิ่งเทคโนโลยีรุดหน้ามากเท่าไร การอ่าน
ยิ่งมีความส าคัญและจ าเป็นมากเท่าน้ัน ซึ่งในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนักเรียนจะต้องมีทักษะการอ่านต้ังแต่
การอ่านสะกดค า การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การอ่านออกเสียงร้อยกรอง การอ่านสรุปความ และการอ่าน
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จับใจความส าคัญ จากผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนท่ี1/2560 ท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยท่ีค่อนข้างต่ าเพื่อเทียบกับรายวิชาอื่นๆ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องของการอ่านเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ 
ไม่เข้าใจค าศัพท์หรืออ่านค าศัพท์ไม่คล่อง ท าให้ไม่เข้าใจเน้ือหาท่ีแท้จริง ไม่สามารถจับใจความจากเรื่องท่ี
อ่านได้ และเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนภาษาไทย  
 ปัจจุบันปัญหาการอ่านเป็นปัญหาในระดับชาติ เด็กส่วนใหญ่อ่านไม่คล่อง ไม่สามารถจับใจความ
จากการอ่านได้ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาการอ่านในระดับช้ันต่างๆ รัตนา อักษร(2554 , หน้า 2) ได้กล่าวถึง
ปัญหาการสอนอ่านไว้ว่า การสอนภาษาไทยในปัจจุบันท่ีท าให้นักเรียนจ านวนมากไม่ได้รับการสอนท่ีดี
เท่าท่ีควร และไม่สามารถใช้ทักษะการอ่านให้เกิดผลดี ท้ังน้ีเน่ืองจากปัญหาหลักๆ 2 ประการ คือ ทางด้าน
ตัวครู และทางด้านนักเรียน ทางด้านตัวครูน้ัน กรมวิชาการ (2545 , หน้า 101-102) กล่าวว่า ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน ครูขาดความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนของวิธีสอน เน้นความรู้เพียงท่องจ าหลักเกณฑ์
ต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และใช้วิธีสอนนักเรียนเหมือนกันทุกคน อีกท้ังครูไม่เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ในการจัดการเรียนการ
สอนครูอาจศึกษารูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและน่าสนใจเพื่อท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการระดมสมอง การท ากิจกรรม เพื่อให้นักเรียนไม่
เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน สิ่งส าคัญ
คือ หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญท่ีดีแล้วน้ันก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ในเร่ืองราวของเรื่องท่ีอ่านและสามารถต่อยอดไปสู่การอ่านในระดับท่ีสูงข้ึนไปได้ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ให้ความรู้ในหนังสือเรื่อง “ศาสตร์
การสอน” ปรากฏใน หนังสือ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย” ว่า รูปแบบน้ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ รวมท้ังได้พัฒนา
ทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสั มพันธ์ 
รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและอื่นๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีกระบวนการสอนท่ีน่าสนใจหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสอนรูปแบบจิ๊กซอร์ 
(JIGSAW) กระบวนการสอนรูปแบบ เอส. ที. เอ. ดี (STAD) กระบวนการสอนรูปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI) 
กระบวนการสอนรูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) กระบวนการสอนรูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี. (CIRC)  ซึ่งกระบวนการ
สอนแบบร่วมมือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพื่อนๆ 
ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC เป็นวิธีสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะแก่การน ามาใช้ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจหรือการอ่านจับใจความส าคัญ ทิศนา แขมมณี (2546 , หน้า 70) กล่าว
ว่า รูปแบบ CIRC เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือท่ีใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ 
รูปแบบน้ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน  การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และบูรณาการกับการเรียน ซึ่งในการสอนอ่านให้เกิดผลท่ีดีน้ันจะต้องเป็นไปตามล าดับข้ันตอน และมีการ
ร่วมมือกันภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจ อีกท้ังยัง
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ได้มากข้ึน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สุวรรณา 
โคตรชมพู(2556) เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.60/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.7073 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนรู้คิดเป็นร้อย
ละ 70.73 นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่านจับใจ
ความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จาก
งานวิจัยท่ีปรากฏข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ค่อนข้างเหมาะส าหรับท่ีจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
 จากสภาพปัญหา แนวคิด และข้อมูลต่างๆ ท่ีพบผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC มาพัฒนาความสามารถในเร่ืองการอ่านจับใจความของนักเรียน ท้ังน้ีผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กับ วิธีสอนแบบปกติเพื่อท่ีจะได้รูปแบบวิธีการสอนท่ีดีมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่านท่ีดียิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 

2.ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน
แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนพระต าหนักสวน

กุหลาบ มหามงคล  จ.นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 
237  คน 

กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระต าหนักสวน 

กุหลาบ มหามงคล  จ.นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยการน าคะแนนผลสอบกลางภาคมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA พบว่ามี 3 ห้องเรียนท่ีมีผลคะแนนไม่
แตกต่างกัน จากน้ันน ามาจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 40 
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คน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 
จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีจัดการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 
 1.1 วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 1.2 วิธีสอนแบบปกติ    
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
ระยะเวลาในการท าวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561  จ านวน 16 ช่ัวโมง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้วิธีสอนท่ีสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ได้วิธีสอนท่ีจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้ดียิ่งข้ึน 
 3. ได้ปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายการอ่านจับใจความส าคัญ พนิตนันท์ บุญพามี (2542 , หน้า 77) กล่าวว่า การอ่านจับ
ใจความ คือ การอ่านเพื่อจับประเด็นส าคัญๆ หรือเก็บสาระส าคัญในแต่ละย่อหน้า ความคิดส าคัญของเน้ือหา 
มักจะปรากฏอยู่ประโยคแรก ๆ ของแต่ละย่อหน้า เพราะปกติการข้ึนย่อหน้าใหม่ หมายถึงการเปลี่ยนเรื่องท่ี
พูด การอ่านจับใจความ เป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนด้วยการอ่านอย่างสม่ าเสมอ จึงจะท าให้อ่านได้อย่างรวดเร็ว
และจับใจความได้ถูกต้อง  
 ความสามารถในการอ่าน  

ชวาล  แพรัตกุล (2520, หน้า 134) กล่าวว่า ความหมายของความสามารถในการอ่าน เป็น
ความสามารถในการแปลความหมายของเรื่องท่ีได้ตามเร่ืองราวท่ีอ่านและจับความสัมพันธ์ของเรื่องท่ีอ่านท้ัง
ส่วนย่อยและส่วนรวม ตลอดจนขยายความนัยของเรื่องน้ันๆให้กว้างไกลจากเร่ืองท่ีเป็นอยู่ 
 สุขุม  เฉลยทรัพย์ (2531, หน้า 31)  กล่าวว่า ผู้ท่ีมีความสามรถในการอ่านจะต้องมีความรู้  มีความ
เข้าใจและความสามารถจดจ ารายละเอียดท่ีส าคัญ  จับใจความได้ ล าดับความคิดเห็นท้ังคล้ายคลึงและ
ขัดแย้งได้  
 วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ  

ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 99-102)  กล่าวว่า  วิธีสอนแบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย
โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศศิธร เวียงวะลัย (2556 , หน้า 99)  กล่าวว่า วิธีสอนแบบร่วมมือเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มโดยร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันระหว่างผู้เรียนด้วยกันท่ีมีความสามารถแตกต่างกันดังน้ันจึงต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนมารวมกัน
เพื่อปฏิบัติการให้ผลงานประสบความส าเร็จโดยมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนของตนและส่วนรวม
ผลงานท่ีได้รับแสดงถึงผลงานแห่งความส าเร็จของกลุ่มเน่ืองจากการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในระหว่างการ
ท างานกลุ่มการมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนการใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อยๆตามกระบวนการกลุ่มในการท างานท าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ทักษะและความสามารถ 
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 วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC  
 ทิศนา แขมมณี (2546, หน้า 70) กล่าวว่า รูปแบบ CIRC เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือท่ีใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบน้ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมการอ่าน
แบบเรียน การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และบูรณาการกับการเรียน โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังน้ี  
  1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการอ่าน 
  2. ครูจัดทีมใหม่โดยให้แต่ละทีมมีนักเรียนต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 2ระดับ ท า
กิจกรรมร่วมกัน เช่น เขียนรายงานแต่งความ ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่างๆ 
  3. ครูพบกลุ่มอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน แนะน าค าศัพท์ 
ทบทวนค าศัพท์เก่า ต่อจากน้ันครูจะก าหนดและแนะน าเร่ืองท่ีอ่านให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆตามท่ีครูเตรียม
ไว้ให้ 
  4. หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครูน าอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน โดยครูเน้นทักษะต่างๆในการอ่าน 
  5. นักเรียนรับการทดสอบ 
  6. นักเรียนได้รับการทดสอบและฝึกทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน 
   7. นักเรียนจะได้รับชุดการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อการเขียนได้ตาม
ความสนใจ 
  8. นักเรียนได้รับการบ้านให้เลือกอ่านหนังสือท่ีสนใจและเขียนรายงานเรื่องท่ี อ่านเป็น
รายบุคคล 
 นาตยา ปิลันธนานนท์ (2543, หน้า  32- 35) สรุปว่าการเรียนการสอนแบบ CIRC มีวิธีด าเนิน
กิจกรรม ดังน้ี 
               1. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน 
               2. ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนและท าข้อตกลงเรื่องการท างานกลุ่มแก่ผู้เรียน 
               3. ภายในกลุ่มผู้เรียนจับคู่กัน ร่วมกันศึกษากิจกรรม ทบทวนและทดสอบไปทีละเร่ือง 
หรือทีละจุดประสงค์ เมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อย จนเข้าใจกันท้ังคู่ดีแล้วให้เซ็นช่ือก ากับว่าผ่านการเรียน เรื่อง
น้ันหรือจุดประสงค์น้ันแล้ว จากน้ันเรียนเรื่องหรือจุดประสงค์ใหม่ต่อไปจนครบหมดทุกเรื่องหรือทุก
จุดประสงค์ท่ีครูก าหนดไว้ 
              4. จากน้ัน ผู้เรียนในกลุ่มมารวมตัวกันอีกครั้งหน่ึง เพื่อท างานร่วมกันตามท่ีครูก าหนดจน
งานกลุ่มส าเร็จผลเรียบร้อย ขณะท างานสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีครูก าหนด เพื่อให้การ
ท างานในกลุ่มมีประสิทธิภาพ 
           5. เมื่อทุกกลุ่มศึกษาทุกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมรับการประเมินผลจากครู 
             ดังน้ัน วิธีสอนร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การท างานให้ส าเร็จผล ซึ่ง ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเป็นข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม  
        - ครูน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่าน วิธีอ่าน ความส าคัญของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจพอสังเขป  
  ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน  
        - ครูด าเนินการสอน ยกตัวอย่างบทอ่าน ครู-นักเรียนร่วมกันอ่านบทอ่าน ท า
ความเข้าใจ ถาม-ตอบช้ีให้เห็นประเด็นส าคัญ โครงสร้างของข้อความ ประโยคต่างๆ ความเช่ือมโยงของ
ข้อความหรือประโยคในบทอ่าน  
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  ข้ันท่ี 3 ข้ันท ากิจกรรม  
      -  จัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ แจกใบความรู้ ใบกิจกรรม ให้เป็นราย
กลุ่ม เพื่อจะได้ร่วมมือกันเรียน ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ตามข้อตกลงท่ีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        -  สมาชิกกลุ่มทุกกลุ่มร่วมกันเรียนรู้และอ่านใบความรู้ ฝึกกิจกรรมตามใบงานท่ี
ครูเตรียมไว้ให้ โดยครูคอยติดตามดูแล ถาม-ตอบ การฝึกปฏิบัติของนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบผลงาน 
        -  การให้ฝึกหัด ควรให้สมาชิกได้ตรวจสอบผลงานของเพื่อน ช่วยกันแก้ไข
ปรับปรุงงานของกันและกันให้ถูกต้อง  
  ข้ัน 5 ข้ันสรุปและประเมินผล  
       -  การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและวัดผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการ
เขียน ครูควรออกแบบทดสอบ ก าหนดเกณฑ์และให้คะแนนโดยท่ีนักเรียนรู้วิธีให้คะแนน สามารถตรวจให้
คะแนนตนเองและค านวณคะแนนกลุ่มของตนเองได้ 
 วิธีสอนแบบปกติ ชาญชัย อินทรประวัติ และ พวงเพ็ญ อินทรประวัติ (2534 , หน้า 23) กล่าวว่า 
โดยปกติในการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดๆ ผู้สอนมักมีล าดับข้ันตอนด าเนินการ
ดังน้ี  
  1. การวางแผนการสอนซึ่งเป็นการต้ังจุดมุ่งหมายพิจารณาเลือกกิจกรรมท่ีจะสอนเทคนิค
วิธีสอนการเตรียมสื่อการสอน  
  2. การปฏิบัติการสอนในห้องเรียน  เมื่อรู้จุดมุ่งหมายและรู้ว่าจะต้องใช้เทคนิควิธีใดแล้ว  
ต่อไปก็คือการปฏิบัติการสอนตามเทคนิควิธีน้ันๆ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ต้ังไว้  
  3. การประเมินผลคือการท่ีคนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าการเรียนการ
สอนท่ีได้ด าเนินการไปแล้วน้ันประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงใด  
 การด าเนินการท้ังสามข้ันตอนน้ีมีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปเสีย
ไม่ได้        
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

สุวรรณา โคตรชมพู (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.60/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.7073 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางด้านการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 70.73 นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากร 
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  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล  จ.นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน
ท้ังหมด 237  คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล  จ.นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ท้ัง 2 กลุ่มน้ีได้มาโดยการน าคะแนนผลสอบกลางภาคมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 ห้องเรียนท่ี
มีคะแนนไม่แตกต่างกัน และจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 
40 คน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5/5 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 

2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ

กลุ่มร่วมมือ เทคนิค CIRC จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 8 ช่ัวโมง โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค CIRC และมีวิธีการหาคุณภาพ คือ เสนอแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค CIRC ต่อผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่านตรวจพิจารณาความ
ถูกต้อง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และประเมินคุณภาพ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้เฉลี่ย 0.89 และแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.87 

    2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ  โดยมีวิธีการหาคุณภาพ คือ  

          2.3.1 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญต่อ
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์และเน้ือหา  จากน้ันพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

          2.3.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
40 คน  

           2.3.3 น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อท่ีตอบถูกข้อ
ละ 1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อท่ีตรงตามเกณฑ์มากท่ีสุด 
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความยากง่าย(p) ต้ังแต่ 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 
0.20 - 0.60จากน้ันน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยค านวณจากสูตร ครอนบาค (Cronbach) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 84) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ ซึ่ง แบบทดสอบมีค่าของ
ความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ  .810 

3. ขั้นด าเนินการทดลอง 
    3.1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ท่ีผู้วิจัยสร้าง 

ข้ึน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน  
    3.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม โดยใช้เน้ือหาเดียวกันและใช้

ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง  แต่ใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน  



9 

 

    3.3 นักเรียนท้ังสองกลุ่มท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  เป็นแบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 

    3.4 น าข้อมูลท่ีได้จากการท าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 
          4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   4.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) 
   4.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4.3 สถิติทดสอบ Independent- Samples t-test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อ

กัน) 
   4.4 สถิติทดสอบ dependent- Samples t-test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อ

กัน) 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังน้ี 
1. แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 

5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC 
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 

5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
 
ตารางที่  1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ  ดังน้ี 
 

กลุ่มผูเ้รียน N X   S.D. t Sig. 
วิธีสอน CIRC 
วิธีสอนปกติ 

40 
40 

21.72 
19.18 

5.25 
3.90 

2.466 0.016 

* P<0.05 
จากตารางท่ี 1 ผลปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05 

โดยความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.72  และวิธีสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.18 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถม ศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ดังน้ี 
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การทดสอบ N X   S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

18.70 
21.72 

5.28 
5.25 

- 3.976 0.000 

* P<0.05 
จากตารางท่ี 2 ผลปรากฏว่า  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05   

โดยความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.72 และก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.70  

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถม ศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ ดังน้ี 
 

การทดสอบ N X   S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

15.52 
19.18 

3.942 
3.895 

- 6.163 0.000 

* P<0.05 
จากตารางท่ี 3 ผลปรากฏว่า  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05   
โดยความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน

แบบปกติ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.18 และก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.52 
 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งน้ี ดังต่อไปน้ี 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการทดลองปรากฏว่า ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าวิธี
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 โดยความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.72  และวิธี
สอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.18 เน่ืองจากวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธีสอนท่ีเหมาะ
แก่การสอนอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มจะคละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน สมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต้ังแต่การอ่าน การสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อ
ค าถามจากเร่ือง และการสรุปเร่ืองท่ีอ่านอย่างเป็นล าดับข้ันตอน ซึ่งวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC จะช่วย
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะมีการจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
แตกต่างกันเข้ากลุ่มเดียวกันและช่วยเหลือกันในการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาวรรณ  
ขาวผ่อง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ 
อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ใน
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การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองมีเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยของ สมิช , แมรี่ และกรีทเซ็น (Schmidt, 
Mary and Gretchen. 2002, หน้า 130-140) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้ในการสอนอ่านและ
การใช้ภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน CIRC และท า
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและ
การเขียนเพิ่มข้ึน 
 2.ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC จากผลการทดลองดังกล่าว ผลปรากฎว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.5 โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 21.72 และก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.70
  ท้ังน้ีเกิดมาจากหลายปัจจัยท้ังในเร่ืองของวิธีสอน การจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศในการเรียน
เชิงบวก รวมถึงความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ประกอบ
กับการท่ีนักเรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาจนเกิดทักษะท่ีดีข้ึน ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนจึงสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา โคตรชมพู (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.60/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีค่าเท่ากับ 0.7073 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 70.73 นักเรียนท่ี
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับ
ใจความโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน
แบบปกติ จากผลการทดลองดังกล่าว ผลปรากฎว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ี
ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.18 และก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.52 เน่ืองจากผู้เรียนได้มี
การเรียนรู้เพิ่มเติมจากก่อนเรียนโดยได้มีการศึกษาด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูผู้สอนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบกับกระบวนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การใช้วิธีสอนในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ นอกจากวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ครูผู้สอนสามารถน าวิธีสอนอื่นๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนรู้ได้อีก
มากมาย เช่น วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค จิ๊กซอร์ (JIGSAW) วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค เอส. ที. เอ. ดี 
(STAD) วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค ที. เอ. ไอ. (TAI) วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค ที. จี. ที. (TGT) นอกจากน้ี
ยังสามารถน าวิธีสอนแบบร่วมมือไปผสมผสานกับวิธีสอนหรือเทคนิคอื่นๆเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค จิ๊กซอร์ (JIGSAW)ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการท ากิจกรรม ซึ่งจะช่วยใน 
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การกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมท้ังการปลูกฝังในเรื่องของความ
สามัคคี และการยอมรับในข้อแตกต่างของกันและกัน ท้ังน้ีเพื่อให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เป็นไปอย่างราบร่ืนและส าเร็จได้ด้วยดี 
 3. การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านข้ันสูงต่อไปได้ ซึ่งครูควรเลือกใช้วิธีสอน สื่อหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยท่ีสูงข้ึนตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในด้านอื่นๆ เช่น การเขียน การเรียนวรรณคดี การอ่านรูปแบบอ่ืนๆได้อีกด้วย 
 2. การน าวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC มาจัดการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค วิธีสอนอื่นๆ หรือบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระก็จะท าให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีดีข้ึน และการจัดการเรียนรู้ก็จะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 3. วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่มทดลองในระดับช้ันอื่นๆเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงยิ่งข้ึน 
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