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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC และวิธีสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวธิีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คอื นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2 ห้องเรียน คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/5 เป็นกลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่า t-test แบบ Independent Samples  ซึ่งผลการวิจัยพบวา่  (1) ความสามารถ 
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่าวิธี
สอนแบบปกติอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบั
การสอนแบบปกต ิหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบความสามารถ; การสอนแบบร่วมมือ CIRC; การสอนแบบปกต ิ
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Abstract 
The main aim of this research are to (1) compare the reading comprehension 

outcomes between applying normal teaching method and CIRC on Mattayomsuksa 2 
students, (2) compare the reading comprehension outcomes between pre-test and post-
test applying CIRC on Mattayomsuksa 2 students, (3) compare the reading comprehension 
outcomes between pre-test and post-test applying normal teaching method on 
Mattayomsuksa 2 students. The target population for this research consisted of 332 
students of Mattayomsuksa 2 who enrolled in 2nd semester academic year 2018 at 
Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao school and 90 representative samples 
were randomly selected and divided into two groups. A variety of instruments have been 
used in conducting this research including the lesson plans on reading comprehension and 
a well-selected reading comprehension aptitude test. These research instruments, 
moreover, have been thoroughly assessed and approved by three experts on Thai 
language. Lesson planes were comprised of four plans applying CIRC – cooperative 
integrated reading and composition, whereas other four plans with normal teaching 

method. (  ̅ ), average standard deviation S.D. and Independent T-Test was used for 
statistical data analysis in this quantitative research. The results of the study were 
summarized as follows, 1. Reading comprehension ability of students in Mattayomsuksa 2 
after receiving instruction based on CIRC was significantly higher compared to students 
receiving instruction based on normal method, at the .05 level. 2. Reading comprehension 
ability of students in Mattayomsuksa 2 after receiving instruction based on CIRC was 
significantly higher than before the experiment, at the .05 level. 3. Reading comprehension 
ability of students in Mattayomsuksa 2 after receiving instruction based on normal method 
was significantly higher than before the experiment, at the .05 level. 
บทน า 

การอ่านหนังสือมีความส าคัญตอ่การด าเนินชีวติ ทั้งดา้นการศึกษา การประกอบอาชีพ และด้าน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การอ่านก่อให้เกิดความรู้ ความคิดและความบนัเทิง เป็นทักษะที่มี     
ความจ าเปน็อย่างยิง่ที่ต้องใช้กฎการฝึกหัด เพราะการที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะทางภาษาไดน้ั้น ครตู้องสร้าง
ความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วต้องฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกพูดและฝึกเขียนบ่อยๆ          
(นพคุณ คุณาชีวะ, 2558 หน้า 25) แต่นักเรียนในปัจจุบนัมีทักษะการอ่านลดลง เนื่องจากไม่ให้ความส าคัญ
กับการอ่าน จึงท าให้ทักษะดา้นการอ่านด้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
การขาดการฝึกฝน ครูผูส้อนไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนอ่านหนังสอืหรือเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า นักเรียน
มีทัศนคติที่ไม่ดตี่อการอ่านหนังสือ ขาดทักษะวิธีการดา้นการอ่าน เปน็ต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Tira  Nur  Fitria 
(2015, p. 15) ที่กล่าววา่ “การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนต่ าลง มีสาเหตุ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 
การใช้เทคนิค วิธีสอนของครู  ประการที่ 2 นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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เร่ืองการอ่าน และประการที่ 3 นักเรียนขาดความเข้าใจในเร่ืองความหมายของข้อความ หรือสิ่งที่อ่าน” 
ปัญหาดังกลา่วนี้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับทีไ่ม่นา่พึงพอใจ ดังนัน้ ครูจึงต้อง
ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน และฝึกการท างานเป็นกลุ่มเพราะผลการวิจัย
ของ Johnson and Johnson (1994, p. 13) พบวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อนักเรียนคือ นักเรียน
มีความพยายามที่จะบรรลุเปา้หมายมากข้ึน มีความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนดีขึ้นและมีสุขภาพจติดีขึ้น และ
วิธีสอนที่สอดคล้องกับผลวิจยัข้างต้นคือวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC (Cooperative Integrated Reading 
and Composition) ซึ่งเป็นการสอนที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้สอนในด้านการอ่านโดยเฉพาะ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนได้ทั้งเด็กที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยครูจะแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบให้นักเรียนตามความสามารถของแต่ละคน ผลของการท ากิจกรรมถือว่าเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
เด็กที่เรียนเก่งหรืออ่อนได้รับความชื่นชมในผลงานอย่างเท่าเทียมกัน  

จากการจัดการเรียนการสอนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า เก่ียวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ปรากฏวา่เมื่อนักเรียนได้อ่านเร่ืองที่ครูก าหนด มี
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถสรปุเนื้อหาของเร่ืองที่อ่านได้ ไมส่ามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ 
ตอบค าถามไม่ตรงประเด็น และเรียบเรียงเนื้อความไม่ชัดเจน ซึง่สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นปัญหาในการเรียนใน
ระดับที่สงูขึ้น สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก นักเรียนไมไ่ด้ก าหนดจดุมุง่หมายในการอ่าน อ่านอย่างเลือ่นลอย ไม่มุ่ง
ที่ประเด็นส าคัญของเร่ืองที่อ่าน ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเปน็อย่างยิง่ ที่ครูควรคิดค้นและหาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ควรจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมในการเรียน 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากการร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก  สมาชิกทุกคนมีโอกาส
คิด  พูด  แสดงออก  แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้มีความช่วยเหลือกัน และ
ส่งเสริมทักษะทางสงัคมอีกด้วย 
 จากเหตุผลข้างตน้นัน้ ผู้วิจัยจงึสนใจศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ แล้วน าผลการศึกษา
มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการด าเนินชวีิตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC และวิธีสอนแบบปกต ิ
    2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC 
    3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธสีอนแบบร่วมมือ 

CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธสีอนแบบร่วมมือ 

CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธสีอนแบบปกติ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ขอบเขตของการวิจัย 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ  

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 332 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชนิูทศิ 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 2 ห้องเรียน โดยการสุม่อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ซึ่งได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/5 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือ CIRC กลุ่มควบคุม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มควบคุมใช้
วิธีสอนแบบปกต ิ  
ตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน 2 วิธี คือ 
  1. วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC  
  2. วิธีสอนแบบปกติ 
       ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2  
โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังนี้เป็นเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 3)  สาระการอ่านประกอบด้วยเนื้อหาได้แก่ 
ข่าว  นิทาน บทความ และบทร้อยกรอง 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
        ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกต ิใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 8 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาท ี
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC คือ วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยู่ร่วมกัน ซึ่งวิธีการสอนแบบ CIRC มีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้  

    1. ครูเป็นผู้เริ่มต้นในการจัดการเรียนรู้ 
    2. นักเรียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน แล้วครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 4 – 5 คน ภายในกลุ่ม

ประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง ปานกลางและอ่อน แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิการโดยใช้แบบฝึกหัด นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  

    3. ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ  

    4. ครูให้รางวัลเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการท างาน โดยจะรวมคะแนนเปน็คะแนน
ของทีม  (Team  Recognition)  ส าหรับทีมทีไ่ด้คะแนนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะเป็นผู้ควบคุมและกระตุน้ให้นักเรียนใช้ความสามารถของตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนที่ยึดแนวการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ โดยครู
เป็นผู้เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อน
เรียน แล้วจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน โดยวิธีการอภิปราย การบรรยาย การใช้
ค าถาม มีการใช้สื่อประกอบการสอน การสอนแบบปกตนิี้จะมีขัน้ตอนในการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้น คือ 

    1. ขั้นน า เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้  
    2. ขั้นสอน เป็นขั้นตอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยครูผูส้อนเป็นผูบ้ริหารจัดการชัน้เรียน 

อาจใช้กิจกรรมบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือการถาม-ตอบ 
    3. ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนในการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน ได้แก่ การท าแบบทดสอบหลังเรียน การใช้

ค าถาม  
 ในการจัดการเรียนการสอนนี้ ผูว้ิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เนื้อหาประกอบด้วยข่าว นิทาน  บทความ  บทร้อย
กรอง ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 4 แผน 

ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  คือ ความสามารถของนักเรียนในการอ่านข้อความแล้ว
สามารถแปลความหมายของค าศัพท์ สรุปใจความส าคัญเร่ืองทีอ่่าน ระบโุวหารที่ปรากฏในเร่ือง บอกเจตนา
ของเร่ืองและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้  ซึ่งความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจนี้ คือคะแนนทีไ่ด้จาก
การท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการทดลองมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น 
 2. ครูผู้สอนวชิาภาษาไทยและวชิาอื่นๆ สามารถน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า ระหว่างวิธีสอนแบบ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ ดังต่อไปนี้ 
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 98-106)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of 
Cooperative or Collaborative Learning ) ไว้ว่าการเรียนรูแ้บบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดย  
มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม               
นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี้คอื สลาวิน ( Slavin ) เดวิด จอห์นสัน ( David 
Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน ( Roger Johnson ) เขากล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป 
เรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเปน็มิติที่มักถูก
ละเลยหรือมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่มผีลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า ความรู้สกึของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและ
เพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนมาก การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผู้เรียนตรงกันในดา้นตา่ง ๆ ดัง 
Johnson, Johnson and Holubec (1994, pp 1.3 – 1.4) ได้กล่าวไวว้่า 

1.  มีความพยายามจะบรรลุเปา้หมายมากข้ึน การเรียนรู้แบบรว่มมือช่วยให้ผู้เรียนมีความ
พยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้และมผีลงานมากข้ึน การ
เรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน (long-term retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์มีการใช้เวลา
อย่างมีประสทิธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่างมวีิจารณญาณมากข้ึน 

2.  มีความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือชว่ยให้ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬามาก
ขึ้น ใส่ใจในผู้อื่นมากข้ึน เห็นคณุค่าของความแตกต่าง ความหลากหลายการประสานสัมพันธแ์ละการ
รวมกลุ่ม 

3.  มีสุขภาพจิตดีขึน้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึกที่ดี
เก่ียวกับตนเองและมีความเชื่อมัน่ในตนเองมากข้ึน นอกจากนัน้ยังช่วยพฒันาทักษะทางสังคมและ
ความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตา่ง ๆ  

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้วา่ การเรียนรู้แบบรว่มมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ย่อยโดยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีจ านวน 3–6 คน เพื่อช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีความร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอนตามทฤษฏนีี้จะเนน้ให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการ
เรียนรู ้มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  มีการสัมพันธ์กนั  มีการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม  มกีารวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม  และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่วมกัน ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้มีการ
ประเมินที่หลากหลาย 

 
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ความหมายของการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จุไรรัตน์  ลักษณะศริิ, วีรวัฒน์  อินทรพร ( 2556, หน้า
130) ได้กลา่วถึงความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้วา่ การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นการอ่านเป็น
ระดับเบื้องต้น คือ สามารถสรุปสาระส าคัญแล้วถ่ายทอดต่อได้ การฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจในบทนี้ จะฝึก
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อ่านที่สัมพนัธ์กับจุดมุง่หมายของการอ่าน คือ การอ่านสารประเภทข่าว การอ่านสารประเภทสารคดีและการ
อ่านสารประเภทจรรโลงจิตใจ 

    การฝึกอ่านเพ่ือความเข้าใจ สมุทร   เซ็นเชาวนิช  (2537, หน้า 75)  ได้กลา่วถึงการฝึกอ่านเพื่อ
ความเขาใจเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจที่บกพร่อง ดังนี้ 

 1. จะต้องพยายามอ่านเปน็หน่วยความคิดให้ได้ เพราะการอ่านแบบนี้จะช่วยสร้างมโนภาพให้
เกิดขึ้นในขณะที่อ่าน และในขณะเดียวกันจะช่วยท าให้เข้าใจสิ่งที่อ่านมาแล้วไดโ้ดยตลอดและจดจ าสิ่งนั้นไป
ได้นาน 

 2. ทุกครั้งที่อ่านย่อหน้า จะต้องอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้านั้นก่อนเสมอ หรือ
อ่านบทแรกและบทสุดท้ายของหนังสือที่อ่านทุกเล่มด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยในเร่ืองความ
เข้าใจได้มาก 

 3. เมื่อเร่ิมอ่านควรจับเวลาไว้ เพื่อจะได้น าเอาไปใช้เป็นหลักในการแก้ไขความเร็วในการอ่าน และ
ทุกครั้งที่อ่านจบควรจะบันทึกเวลาเอาไว้แล้วน าไปคิดค านวณดูว่า หนึ่งนาทีอ่านได้กี่ค า (จ านวนค าต่อนาที = 
จ านวนค าทั้งหมด/เวลาที่ใช้ในการอ่าน) ในคราวต่อไปที่อ่านหนังสือประเภทเดียวกันนี้อีก ควรพยายามอ่าน
โดยใช้เวลาให้น้อยลงไปกว่าเดิม 

 4. สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านมากเหมือนกัน คือ สมาธิ ถ้าสมาธิในขณะที่ก าลัง
อ่านไม่ดี ต่อให้อ่านไปเท่าไรๆ ก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้ดงันัน้ควรฝกึสมาธิและบังคับจิตใจให้แน่วแน่ในขณะที่
อ่าน เม่ือเริ่มอ่านจะต้องพยายามเข้าใจให้ได้ทันที ควรจะอ่านตดิต่อกันไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ ถ้ามสีมาธิ
และท าจติใจให้แน่วแน่มากเท่าใดก็จะเข้าใจสิ่งที่อ่านได้เร็วมากขึ้นเท่านัน้ เวลาอ่าน ถ้าเกรงว่าจะจ าสิง่ที่คิด
ว่าส าคัญไม่ได้ ให้ขีดเส้นใต้ข้อความนัน้ๆ หรือจดลงสมุดบันทึกหรือการ์ดเล็กๆ ไว้ เพื่อความสะดวกในการที่
จะมาอ่านทวนดูอีกทีในภายหลงั 

การอ่านเพื่อความเข้าใจข้างต้น สรุปได้วา่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ การอ่านที่ผู้อ่านสามารถบอก
ความหมายของข้อความที่อ่าน  จับใจความส าคัญของเร่ืองได้ สามารถแยกใจความส าคัญและใจความรองได้ 
เข้าใจถึงเจตนาของผู้เขียน ตีความและสรปุความจากเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งนับวา่เปน็ความสามารถที่ส าคัญ
ส าหรับทักษะการอ่าน อีกทั้ง    การฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจที่มปีระสิทธิภาพนัน้ ผู้อ่านจะต้องฝกึอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ และมีเทคนิคการอ่านที่จะตอบสนองการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)   

Tira  Nur  Fitria (2015, p. 15)  ได้กล่าวถึงการสอนแบบร่วมมือ CIRC ว่า เปน็วิธีสอนที่พัฒนาโดย
มิดเดน สลาวิน และสตีเวนส์ การสอนแบบร่วมมือ CIRC เป็นวธิีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง นักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบเป็นทีมส าหรับการอ่าน  
เกิดความเข้าใจในการอ่านค าศพัท์ ข้อความและการสะกดค า นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองการจัดการ
เรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน  

วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ขั้นตอนการสอนดังนี ้
     1. การเตรียมเนื้อหา จัดเนื้อหาตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
     2. การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มการอ่าน แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนประกอบด้วย

นักเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน   
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     3. ขั้นฝึกท างานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่มรับผิดชอบในการท างานโดยร่วมมือกันมีเด็กเก่ง
ช่วยเด็กอ่อนในด้านการอ่านและการเขียน 

การสอนแบบร่วมมือ CIRC ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เปน็การสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ทีม กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน นักเรียนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือนักเรียนอ่อน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคญัเท่ากัน อีก
ทั้งยังเป็นวิธีสอนทีส่ามารถพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน รวมถึงสามารถสร้างความสนใจให้กับ
นักเรียนในการเรียนได้เปน็อย่างดี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบศึกษากลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized control group Pretest 
Posttest design) กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รบัการสอนแบบรว่มมือ CIRC และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับ
การสอนแบบปกต ิ   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ  

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 332 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชนิูทศิ 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากคะแนนสอบ
กลางภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนจ านวน 7 ห้อง มาวิเคราะห์ผล โดยใชส้ถิติ ANOVA  พบว่าผลการเรียนของ
นักเรียนจ านวน 4 ห้องเรียนไม่แตกต่างกัน จากนั้นน าห้องเรียนที่ได้มาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยจบัสลากแบ่งเปน็กลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ซึ่งได้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/5 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กลุ่มควบคุม 
และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกต ิ  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังนี้เป็นเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 3)  สาระการอ่านประกอบด้วยเนื้อหาได้แก่ 
ข่าว  นิทาน บทความ และบทร้อยกรอง 
 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย  
        ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้   
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกต ิใช้เวลาในการจดัการเรียนการสอนเป็นเวลา 8 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 50 นาท ี
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2.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
         2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ CIRC ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักการและวธิีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธิีการสอนแบบร่วมมือ CIRC แล้วสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธสีอนแบบร่วมมือ CIRC ให้ตรงกับจุดประสงค ์น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 และมีรูปแบบเหมาะสมกับผู้เรียน แล้วน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้น
น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC ไปทดลองใช ้(try out) กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  
         2.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยผูว้ิจัยไดด้ าเนนิการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการและวิธีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกต ิแล้วสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู ้ให้ตรงกับจุดประสงค ์ น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 และมีรูปแบบเหมาะสมกับผู้เรียน แล้วน า
ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  
         2.3 แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการศึกษาเนื้อหาสาระและ
รูปแบบการสรา้งแบบทดสอบทางการเรียนก าหนดจุดมุง่หมายของแบบทดสอบให้อยู่ในรูปจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ สร้างข้อค าถามตามตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ แล้วน า
แบบทดสอบที่สรา้งขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
1.00 และพิจารณารูปแบบเหมาะสมกับผู้เรียน แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชีย่วชาญ น าแบบทดสอบไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ค่าความยากงา่ย (p) 
ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต ่0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ น า
แบบทดสอบที่สรา้งไปใช้กับกลุม่ตัวอย่าง แล้วตรวจค าตอบการท าแบบทดสอบก่อนและหลังทดลองโดยให้
คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน ส่วนข้อที่ไม่ถูกต้องเป็น 0 คะแนน 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอน
แบบปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ t- test 
for Independent Sample ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2     
ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 
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 ตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยวิธสีอนแบบร่วมมือ CIRC มีความสามารถในการอ่านเพือ่
ความเข้าใจสูงกว่านักเรียนที่ได้เรียนโดยวิธสีอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุ่มที่ใช้
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.47 คะแนน และกลุ่มที่ใช้วิธสีอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.00 คะแนน กลุ่มที่ใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 2.40 และกลุ่มที่ใช้วิธี
สอนแบบปกติมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 1.58  ส่วนค่าการทดสอบ t (t- test) เท่ากับ 8.07 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ระหว่างก่อนและหลังเรียน 

วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC N   S.D. t p 

ก่อนเรียน 45 14.67 1.88 14.36 00** 
หลังเรียน 45 20.47 2.40   
**p < .05      
 จากตารางที่ 2  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.47 คะแนน และคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.67 คะแนน กลุ่มที่ได้คะแนนหลังเรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.40 และคะแนนก่อนเรียนมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.88  ส่วนค่าการทดสอบ t (t- test) เท่ากับ 14.36 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติระหว่างก่อนและหลังเรียน 

วิธีสอนแบบปกต ิ N   S.D. t p 

ก่อนเรียน 45 13.69 2.61 14.91 00** 
หลังเรียน 45 17.00 1.58   
**p < .05      
 จากตารางที่ 3  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.00 คะแนน และคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.69 คะแนน กลุ่มที่ได้คะแนนหลังเรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบปกติ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 และคะแนนก่อนเรียนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.61 ส่วนค่าการทดสอบ t (t- test) เท่ากับ 14.91 
 

วิธีสอน N   S.D. t p 

แบบร่วมมือ CIRC 45 20.47 2.40 8.07 00** 
แบบปกต ิ 45 17.00 1.58   
**p < .05      
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อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปี

ที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบ
ปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถอภิปรายผล
ดังนี ้

1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่าวิธสีอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รบัการสอนร่วมมือ 
CIRC มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบปกติ อยา่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ แสดงวา่วิธีการสอนร่วมมือ CIRC ส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ เมื่อ
นักเรียนต้องท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนักเรียนที่เก่ง ปานกลางและอ่อน ท าให้
เกิดความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกัน นักเรียนต้องช่วยเหลอืกัน รับผิดชอบผลงานร่วมกัน และช่วยกนั
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของกันและกนั ซึ่งทักษะนีช้่วยให้ความสามารถในการอ่านของนักเรียนสูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 จากสมมติฐานข้อ 2 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือ CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนกับก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน คือผลของการท าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งคะแนนก่อนเรียนมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 14.67 แต่เมื่อนักเรียนได้รับการสอน
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 20.47 

จากสมมติฐานข้อที่ 3 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
วิธีสอนแบบปกต ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจยัพบวา่ นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธสีอนแบบปกติ 
หลังเรียนกับก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ผล
การทดลองมีความแตกต่างกัน โดยผลของการท าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.69 แต่เมื่อนักเรียนได้รับการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.00  

ผลการทดลองดงักล่าว เกิดจากวิธีการสอนทั้งสองแบบมุง่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหา แต่แตกต่างกันที่วิธีการสอนระหว่างวิธสีอนทั้งสองวิธี เนื่องจากธรรมชาติของทัง้สองวิธนีั้น มีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือการสอนแบบร่วมมือ CIRC เป็นวิธีสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคล นักเรียนในกลุ่มประกอบดว้ยนักเรียนที่เก่ง ปานกลางและอ่อน เม่ือมี
นักเรียนที่แตกต่างกัน ท าให้นักเรียนที่เก่งเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน ท าให้นักเรียนเกิดความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันท ากิจกรรม ก่อเกิดเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลายเป็นความรู้ที่ยั่งยนืและคงทน รวมถึงเป็น
กิจกรรมที่น่าสนใจเพราะ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียน
มากข้ึน แต่การสอนแบบปกตนิัน้จะเน้นครูเป็นหลัก ครูมุ่งเน้นการบรรยายให้ความรู้ สื่อที่ใช้มโีปรแกรม 
Power point ซึ่งใช้ประกอบการบรรยาย นักเรียนไดส้ัมผัสเพียงแค่การดูและการรับฟัง แตไ่ม่ได้ร่วมระดม
สมอง ไม่ได้รวมกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันท า อีกทั้งไมไ่ด้น าเสนอในรูปแบบเกมหรือกิจกรรมหลากหลาย ท าให้
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ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยกว่าการเรียนรู้ที่มีต้องใชค้วามร่วมมือ
และต้องกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผลการใช้วิธสีอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่า
การสอนแบบปกต ิ

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้รูควรอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน วิธีในการจัดกลุ่มที่

ประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง ปานกลางและอ่อน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสงสยัและรู้สึกว่าตนเองเป็น
นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนไม่เก่ง 

2. ควรเปรียบเทียบวิธสีอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบอืน่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน เพื่อศึกษาความแตกต่างของการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูผู้สอนสามารถ
เลือกไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
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