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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีการสอนแบบปกติ 
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
อ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC และ 2/8 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบปกติ รวมจ้านวน 90 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยเทคนิค CIRC แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับ
ใจความ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที   
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ผลการวิจัยพบว่า  1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ; วิธสีอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC; วิธีสอน
แบบปกติ  
 
Abstract 

The purposes of this research were (1) to compare the performance in reading 
comprehension between teaching through CIRC technique and the standard teaching 
practice. (2) to compare the performance in reading comprehension of Mathayomsuksa two 
students the difference of Pre-Test and Post-Test students through the CIRC technique And 
(3) to compare the performance in reading comprehension of Mathayomsuksa two students 
the difference of Pre-Test and Post-Test students through the standard teaching practice. 
The samples  were  divided in to 2 group. The experimental group of Mathayomsuksa 2/6 
students taught by Cooperative Learning  with CIRC Technique  and the control group of 
Mathayomsuksa 2/8 students  taught by  Standard Teaching. The instrument used for data 
collection were lesson plans CIRC,  lesson plans standard  and Performance in Reading 
Comprehension  test. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test 
Independent  analysis. 

 The results showed that (1) The performance in reading comprehension of 
Mathayomsuksa two students through the CIRC technique had higher significant at .05 , 
compared to those students with standard technique. (2) The performance in reading 
comprehension of Mathayomsuksa two students through the who were taught with CIRC 
technique had higher significant at .01 after lesson. (3) The performance in reading 
comprehension of Mathayomsuksa two students through the who were taught with standard 
technique had higher significant at .01 after lessons.  

 
Keywords :  Performance in Reading Comprehension;  CIRC Technique Teaching; Standard 
Teaching 



 
 

 

บทน า 
การอ่าน คือรากฐานส้าคัญของชีวิต เพราะการอ่านถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ใน

ชีวิตประจ้าวัน  ช่วยให้ผู้อ่านได้รับทั งความรู้และความบันเทิง ดังท่ี สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2545, หน้า 1) 
กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือส้าคัญท่ีใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านท่ีถูกต้องจึงเป็น
สิ่งจ้าเป็นส้าหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอ่านอย่างสม่้าเสมอก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีพื นฐานในการอ่านท่ีดีทั ง
จะช่วยให้เกิดความช้านาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย  ดังนั นการท่ีนักเรียนจะเป็นผู้อ่านท่ีดีจึงขึ นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมท่ีครูเป็นผู้จัดเตรียมให้  อีกทั งยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพื่อเป็นแรงจูงใจท่ี
ช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่้าเสมอ 

การเรียนวิชาภาษาไทยนั นเป็นวิชาท่ีนักเรียนจะต้องฝึกทักษะในหลายๆ ด้าน ทั งในด้าน การอ่าน 
การฟัง การพูด และการเขียน  ซึ่งการอ่านถือเป็นทักษะท่ีมีความส้าคัญในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะ การอ่านเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางหน่ึง  ช่วยท้าให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเป็นพื นฐานของ
การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆได้ดีตามไปด้วย หากนักเรียนมีความสามารถในการอ่านท่ีดี  สามารถจับใจความ
ส้าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ก็จะท้าให้สามารถเข้าใจในเนื อหาได้ดี  แล้วสามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันต่อไปได้  ดังท่ี แววมยุรา  เหมือนนิล (2556, หน้า 17) กล่าวว่า การอ่านจับ
ใจความ เป็นความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านระดับต้นและเป็นพื นฐานส้าคัญมากส้าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป และ
สอดคล้องกับท่ี ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542, หน้า 3) กล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับทุกคน คนท่ี
อ่านหนังสือไม่ออกนับว่าเป็นคนด้อยโอกาสอย่างยิ่ง การอ่านมีความส้าคัญมากในชีวิตประจ้าวัน ไม่ว่าจะเป็น
การอ่านป้าโฆษณา ฉลากยา หนังสือพิมพ์ แผนท่ี พจนานุกรม ป้าช่ือถนนหนทาง ต้ารา นโยบาย ล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องอ่านในชีวิตประจ้าวัน การอ่านมีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัย  
การอ่านช่วยให้คนเรารอบรู้ ฉลาด ทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นกุญแจไขไปสู่ความส้าเร็จ 

โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะในด้านการอ่านจับใจความ ซึ่งสังเกตได้จากการ
ท้าข้อสอบรายหน่วย หรือการท้าข้อสอบ PISA ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะด้านการอ่าน  เป็นข้อสอบท่ี
นักเรียนต้องใช้ความสามารถด้านการอ่านเพื่อจับใจความส้าคัญ คิดวิเคราะห์ แล้วเขียนตอบค้าถาม แต่
นักเรียนส่วนใหญ่อ่านแล้วไม่เข้าใจเนื อเรื่อง ตอบค้าถามไม่ได้  โดยปัจจัยท่ีท้าให้เกิดปัญหานั นอาจมาจาก วิธี
สอนของครู และระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียนท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งส่งผลให้ นักเรียนไม่สามารถ
ตอบค้าถามให้ตรงกับค้าถามท่ีตั งไว้ได้ จึง ท้าให้ผู้เรียนไม่ได้พัฒนากระบวนการอ่านจับใจความอย่างถูกต้อง 

จากการศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อน้ามาแก้ปัญหาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส้าคัญของนักเรียน พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั นช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา  
และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน ดังท่ี ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร (2556, หน้า 212) 
กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย  เป็น
ผลท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ น มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์   มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ น ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลายและมี
ความเช่ือมั่นในตนเองมากขึ น  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น Jigsaw 
STAD และ CIRC แต่ผู้วิจัยได้เลือกน้ารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC (Cooperative 

3 



 
 

 

Integrated Reading and Composition) ท่ีพัฒนาขึ นโดย สลาวิน (Slavin), เมดเดน (Madden),และสตี
เวนส์ (Stevens) ในปี 1987 โดยรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นวิธีการสอนท่ีน่าสนใจมาก เพราะ  เป็นวิธี
สอนท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่าน  นอกจากนี ยังเป็นวิธีการสอนแบบร่วมมือท่ีเน้นการท้างานเป็นกลุ่ม 
ซึ่งคละความสามารถของนักเรียน สมาชิกในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรับผิดชอบ
งานร่วมกันเพื่อไปสู่ความส้าเร็จของกลุ่ม โดยเช่ือว่าจะเป็นเทคนิควิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถแก้ปัญหา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้า  พิมพ์วงษ์ 
(2543) ท่ีวิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ต่อ ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย เจตคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั น ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าความสามารถใน
การอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิค CIRC สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกลุ่มปกติ และนักเรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC   

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบ
ปกติ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหว่างการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีการสอนแบบปกติ  
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 

2561 จ้านวน 10 ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั งสิ น 420 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561  จ้านวน 2 ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั งสิ น รวม 90 คน ซึ่งได้มาโดยการน้าคะแนนผลสอบ
กลางภาควิชาภาษาไทยมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA  เพื่อหาห้องเรียนท่ีมีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน 2 
ห้องเรียน  จากนั นท้าการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) ด้วยการจับสลากเพื่อเลือกกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  (1) วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  
                             (2)  วิธีการสอนแบบปกติ                         
2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระยะเวลาในการท าวิจัย 
การวิจัยครั งนี ใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561  จ้านวน 16 ช่ัวโมง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่าน
จับใจความที่ดีขึ น  

2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ท่ีสามารถน้าไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความให้สูงขึ น 

3. เป็นแนวทางส้าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยท่ีสามารถน้าวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค CIRC ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนได้ต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธี
สอนแบบปกติ 

1. ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
สุนันทา   มั่นเศรษฐวิทย์ (2545, หน้า 88) กล่าวว่า การอ่านจับใจความ หมายถึง การท้าความ

เข้าใจความหมายของค้า ประโยค ข้อความ โดยการแปลความของสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในสาร 
กรมวิชาการ (2546, หน้า 188)  กล่าวว่า การอ่านจับใจความ คือ การอ่านท่ีมุ่งค้นหาสาระของ

เร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความส้าคัญและส่วนขยายใจความส้าคัญของเรื่อง 
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2548, หน้า 115) ได้ให้ความหมาย การอ่านจับใจความไว้ว่าเป็นการอ่าน

เก็บเฉพาะใจความส้าคัญของเรื่องจากการอ่านเรื่องใดเรื่องหน่ึง  แล้วน้ามาเรียบเรียงใหม่เพียงย่อ ๆ แต่ได้
ใจความสมบูรณ์ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ 

แววมยุรา    เหมือนนิล (2556, หน้า 9) กล่าวว่า การอ่านจับใจความคือ การอ่านท่ีมุ่งค้นหาสาระ
ของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มคืออะไร 
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ฉวีลักษณ์   บุณยะกาญจน (2557, หน้า 19) กล่าวว่า การอ่านจับใจความ คือ การอ่านเพื่อจับ
ใจความหรือข้อคิดความคิดส้าคัญหลักส้าคัญของข้อความหรือเรื่องท่ีอ่าน เป็นข้อความท่ีคลุมข้อความอื่นๆ  
ในย่อหน้าหน่ึงๆ ไว้ทั งหมด 

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความส้าคัญ คือ การอ่านท่ีมุ่งค้นหาสาระส้าคัญจากเนื อเร่ืองหรือข้อความ
ท่ีอ่าน ตลอดจนสามารถตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านได้ 

2. ความสามารถในการจับใจความส าคัญ 
สุขุม  เฉลยทรัพย์ (2539, หน้า 31)  กล่าวว่า ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านจะต้องมีความรู้  มี

ความเข้าใจและความสามารถจดจ้ารายละเอียดท่ีส้าคัญ  จับใจความส้าคัญและแนวความคิดในเร่ือง  ล้าดับ
ความคิดเห็นทั งคล้ายคลึงและขัดแย้งได้ 

แววมยุรา   เหมือนนิล (2556, หน้า 16)  กล่าวว่า พฤติกรรมการอ่านท่ีแสดงให้เห็นว่าอ่านจับ
ใจความได้หรือไม่พิจารณาจากทักษะต่อไปนี  

1. การจ้าล้าดับเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่านและสามารถเล่าได้โดยใช้ค้าพูดของตนเอง 
2. การบอกเล่าความทรงจ้าจากการอ่านในสิ่งเฉพาะเจาะจงได้ เช่น ข้อเท็จจริง รายละเอียด ช่ือ 

สถานท่ี เหตุการณ์ วันท่ี ฯลฯ 
3. การปฏิบัติตามค้าสั่ง หรือข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้ 
4. การรู้จักแยกข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือจินตนาการได้ 
5. การรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วได้ 
6. การเลือกความหมายท่ีถูกต้องและน้าไปใช้ได้ 
7. การให้ตัวอย่างประกอบได้ 
8. การจ้าแนกใจความส้าคัญและส่วนขยายใจความส้าคัญได้ 
9. การกล่าวสรุปได้ 
  สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ  หมายถึง  ความสามารถในการระบุ ใจความ

ส้าคัญของเรื่องท่ีอ่าน  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน  บอกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและตอบค้าถามจากเรื่องท่ี
น้ามาให้อ่านได้ 

3. วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 
วันเพ็ญ  จันทร์เจริญ (2542, หน้า 120) กล่าวว่า เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน 

เทคนิคนี ใช้ส้าหรับวิชาอ่าน เขียน และทักษะอื่นๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุ่มมี 4 คน มีพื นความรู้เท่ากัน 2 
คน อีก 2 คนก็เท่ากัน แต่ต่างระดับความรู้กับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคู่ท่ีมีความรู้ระดับเท่ากันจากกลุ่มทุกกลุ่ม
มาสอน  ให้กลับเข้ากลุ่ม แล้วเรียกคู่ต่อไปจากทุกกลุ่มมาสอน  คะแนนของกลุ่มพิจารณาจากคะแนนสอบ
ของสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคล 

นาตยา ปิลันธนานนท์ (2543, หน้า 32- 35) สรุปว่าการเรียนการสอนแบบ CIRC มีวิธีด้าเนิน 
กิจกรรมดังนี  
              1. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน 
              2. ครูชี แจงกิจกรรมการเรียนและท้าข้อตกลงเรื่องการท้างานกลุ่มแก่ผู้เรียน 
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              3. ภายในกลุ่มผู้เรียนจับคู่กัน ร่วมกันศึกษากิจกรรม ทบทวนและทดสอบไปทีละเรื่องหรือทีละ
จุดประสงค์ เมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อย จนเข้าใจกันทั งคู่ดีแล้วให้เซ็นช่ือก้ากับว่าผ่านการเรียน เรื่องนั นหรือ
จุดประสงค์นั นแล้ว จากนั นเรียนเรื่องหรือจุดประสงค์ใหม่ต่อไปจนครบหมดทุกเรื่องหรือทุกจุดประสงค์ท่ีครู
ก้าหนดไว้ 
             4. จากนั น ผู้เรียนในกลุ่มมารวมตัวกันอีกครั งหน่ึง เพื่อท้างานร่วมกันตามท่ีครูก้าหนดจนงานกลุ่ม
ส้าเร็จผลเรียบร้อย ขณะท้างานสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีครูก้าหนด เพื่อให้การท้างาน
ในกลุ่มมีประสิทธิภาพ 
            5. เมื่อทุกกลุ่มศึกษาทุกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมรับการประเมินผลจากครู 

อาภรณ์   ใจเท่ียง (2546, หน้า 121) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท้างานกลุ่มด้วยความ
ตั งใจและเต็มใจ รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท้าให้งานของกลุ่มด้าเนินไปสู่เป้าหมายของงาน
ได้ ดังนั น การจัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจจึงมีลักษณะ ดังนี  

1. มีการท้างานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  
2. สมาชิกในกลุ่มมีจ้านวนไม่ควรเกิน 6 คน  
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกัน  
4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
5. สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกัน ยึดหลักว่า “ความส้าเร็จของแต่ละคน คือ ความส้าเร็จ

ของกลุ่ม ความส้าเร็จของกลุ่ม คือ ความส้าเร็จของทุกคน” 
สรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านไปพร้อมๆ กับเน้นการเรียนเป็นกลุ่ม  โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถท่ี
แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลางและอ่อน  โดยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันเพื่อให้
งานส้าเร็จ ซึ่งผู้วิจัยได้น้าแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้น มาสังเคราะห์เป็นขั นตอนเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในการวิจัยครั งนี  ประกอบด้วย 5 ขั นตอน ดังนี  

1. ขั นเตรียมการ หมายถึง ขั นการชี แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ชี แจงวิธีการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC 
และแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละเพศและความสามารถ ประกอบด้วย คนเก่ง ปานกลางและอ่อน 

2. ขั นสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการทบทวนความรู้เดิม ครูสอนตามขั นตอน
การอ่าน นักเรียนอ่านบทอ่านและจับใจความส้าคัญ  หลังจากนั นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม
เกี่ยวกับเนื อเรื่อง         

3. ขั นกิจกรรมกลุ่ม  หมายถึง ครูแจกบทอ่านใหม่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจับคู่กันอ่าน 
นักเรียนในกลุ่มท้ากิจกรรมสรุปสาระส้าคัญ ตอบค้าถาม  โดยสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนร่วมกันท้าจนส้าเร็จ         

4. ขั นตรวจสอบผลงาน หมายถึง สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความส้าเร็จ และความ
เรียบร้อยของผลงานท่ีได้รับมอบหมาย         

5. ขั นสรุปและประเมินผล หมายถึง ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและประเมินบทเรียนร่วมกัน  
จากนั นนักเรียนท้าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน  ครูตรวจให้คะแนนแล้วน้าคะแนน
ของนักเรียนแต่ละคนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม และมอบรางวัลให้แก่กลุ่มท่ีได้คะแนนมากที่สุด 
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4. วิธีสอนแบบปกติ 
กรมวิชาการ (2533, หน้า 24) กล่าวถึงขั นตอนการสอนแบบปกติไว้ 4 ขั นตอน ดังนี  
1. ขั นน้าเข้าสู่บทเรียน  เป็นการทบทวนความรู้เดิม  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และดึงผู้เรียนสู่

เนื อหาใหม่  โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เกม  บทบาทสมมติ นิทาน เพลง เป็นต้น 
2. ขั นกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเสนอเนื อหาการเรียนให้กับผู้เรียน  โดยให้

นักเรียนใช้วิธีการต่างๆ เช่น การอธิบาย การสนทนาซักถาม อภิปราย ท้าแบบฝึกหัด ท้ากิจกรรมใบงานหรือ
กิจกรรมกลุ่ม 

3. ขั นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการและสาระร่วมกัน 
4. ขั นวัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ี

ก้าหนดไว้หรือไม่  ถ้านักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะได้รับการสอนซ่อมเสริมก่อนเรียนเนื อหาต่อไป 
โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม การตอบค้าถาม การท้าแบบฝึกหัด และการตรวจ
แบบทดสอบ 

วันเพ็ญ  เปมกิตติ  (2534, หน้า 55) กล่าวว่า วิธีสอนโดยครูเป็นผู้บรรยาย มีขั นตอนดังนี  
1. ขั นเตรียม ค้นคว้ารวบรวมความรู้ ล้าดับการสอนเป็นหมวดหมู่ และตามความยากง่ายของ

เนื อหา 
2. ขั นสอน ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเสียก่อนตามความเหมาะสมกับเนื อหาแล้วก็อธิบายช้าๆ ชัดๆ 

อาจจะอธิบายประกอบรูปภาพก็ได้หรือยกตัวอย่างประกอบ 
3. ขั นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและทบทวนสิ่งท่ีครูเขียนบนกระดานและจดบันทึก 
4. ขั นประเมินผล ครูสังเกตความสนใจ  ความเข้าใจของนักเรียน ให้นักเรียนซักถาม ให้ท้าข้อ

ทดสอบ ท้าแบบฝึกหัดและตรวจงานจากกิจกรรมต่างๆ 
สรุปได้ว่า วิธีสอนแบบปกติ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน

ด้วยการบรรยาย ซักถามและใช้สื่อประกอบ  จากนั นช่วยกันสรุปเนื อหาท่ีได้จากการเรียน โดยมีล้าดับ
ขั นตอน คือ ขั นน้า  ขั นสอน และขั นสรุปและประเมินผล  

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จุฬาลักษณ์   กองพิลา (2553) ได้วิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ CIRC ผลการศึกษา พบว่า 1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู แบบกลุ่มร่วมมือแบบCIRC  มี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.47/82.92 สูงกวาเกณฑ์  80/80  ท่ีตั งไว 2) นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียน
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรูแบบกลุมร่วมมือแบบ 
CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

วิธีด าเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบศึกษากลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม  โดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomiaed Control Group-Pretest Posttest 
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Design) โดยกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC  กลุ่มควบคุม คือ กลุ่ม
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไปนี  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปี

การศึกษา 2561 จ้านวน 10 ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั งสิ น 420 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561  จ้านวน 2 ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั งสิ น รวม 90 คน ซึ่งได้มาโดยการน้าคะแนนผลสอบ
กลางภาควิชาภาษาไทยทุกห้องมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA  เพื่อหาห้องเรียนท่ีมีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน 
2 ห้องเรียน  จากนั นท้าการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) ด้วยการจับสลากเพื่อเลือก 1 
ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม ได้ผลดังนี  

- นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6  จ้านวน 45 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

- นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8  จ้านวน 45 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ 

2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค CIRC จ้านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั งสิ น 8 ช่ัวโมง โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC และมีวิธีการหาคุณภาพ คือ  เสนอแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CIRC ต่อผู้เช่ียวชาญทั ง 3 ท่านตรวจพิจารณาความถูกต้อง  ความเท่ียงตรงของเนื อหา 
และประเมินคุณภาพ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ย 0.97 และแผนการจัดการ
เรียนรู้มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

   2.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ จ้านวน 
4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั งสิ น 8 ช่ัวโมง โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบ
ปกติ  และมีวิธีการหาคุณภาพ คือ  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ต่อผู้เช่ียวชาญทั ง 3 ท่านตรวจ
พิจารณาความถูกต้อง  ความเท่ียงตรงของเนื อหา และประเมินคุณภาพ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ย 0.96 และแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 

   2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 50 ข้อ  โดยมีวิธีการหาคุณภาพ คือ  

        2.3.1 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญต่อผู้เช่ียวชาญทั ง  3 
ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค้าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์และเนื อหา  ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามี
ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  โดยวิเคราะห์แล้วได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 

        2.3.2 น้าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ้านวน 40 คน ท่ีเป็นประชากร 
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        2.3.3 น้าค้าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อท่ีตอบถูกข้อละ 1 คะแนน 
ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน และน้ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 
และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ตั งแต่ 0.20 ขึ นไป โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อท่ีตรงตามเกณฑ์มากท่ีสุด จ้านวน 30 ข้อ 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความยากง่าย(p) ตั งแต่ 0.45 - 0.80 และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ตั งแต่ 0.20 - 0.80 

3. ขั้นด าเนินการทดลอง 
   3.1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั งสองกลุ่มท้าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ น ด้วย

ข้อสอบชุดเดียวกัน  
   3.2 ผู้วิจัยด้าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั งสองกลุ่ม โดยใช้เนื อหาเดียวกันและใช้

ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง  แต่ใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน  
   3.3 นักเรียนทั งสองกลุ่มท้าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  เป็นแบบทดสอบปรนัย  

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 
   3.4 น้าข้อมูลท่ีได้จากการท้าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญก่อนเรียน

และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั งสองกลุ่ม มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั งไว้ 
          4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 หาค่าเฉลี่ย ( X ) 
  4.2 หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.3 สถิติทดสอบ Independent- Samples t-test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน) 
  4.4 สถิติทดสอบ dependent- Samples t-test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน) 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล้าดับ ดังนี  
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

หลังการสอนระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

ตารางที่ 1   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลังการสอน   
               ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนคิ CIRC กับวิธกีารสอนแบบปกต ิ

การสอน N X S.D. t Sig. 
การสอน 

แบบเทคนิค CIRC 
45 21.47 2.351 

3.484 .001 
การสอนแบบปกติ 45 19.73 2.368 

*P < .05 
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จากตารางท่ี 1   พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญหลังเรียนของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยนักเรียนท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญหลัง เรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีก้าหนดไว้ 

ตารางที่ 2   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญกอ่นและหลัง 
               การสอนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

การทดสอบ N X S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 45 15.40 3.129 

22.280 .000 
หลังเรียน 45 21.47 2.351 

*P < .05 
จากตารางท่ี 2   พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีก้าหนดไว้ 

ตารางที่ 3   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญกอ่นและหลัง 
               การสอนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคปกติ 

การทดสอบ N X S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 45 15.04 3.268 

17.656 .000 
หลังเรียน 45 19.73 2.368 

*P < .05 
จากตารางท่ี 3   พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคปกติ  ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี3 ท่ีก้าหนดไว ้

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ  
อภิปรายผล ได้ดังนี  

1. เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่าง
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1  โดยพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC นั น  เป็นวิธีสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ  ฝึกให้นักเรียนท้ากิจกรรมเป็นกลุ่มโดย
มีกระบวนการท้ากิจกรรมท่ีชัดเจน  มีการแบ่งกลุ่มเด็กคละความสามารถท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนใน
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กลุ่มได้ช่วยเหลือกัน  โดยนักเรียนท่ีเรียนเก่งจะสามารถให้ค้าแนะน้าและให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนนักเรียน
ท่ีเรียนอ่อนกว่าได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ น  นักเรียนท่ีเรียนอ่อนได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ นได้  นอกจากนี จะมีการท้าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล  แล้วน้ามารวมเป็นคะแนน
ของกลุ่ม ซึ่งมีผลท้าให้นักเรียนทุกคนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมกลุ่ม
เพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความส้าเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับท่ี ประกาศิต   อานุภาพแสนยากร (2556, หน้า 
205) กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ี
นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกันมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งนักเรี ยนจะบรรลุถึง
เป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน  ความส้าเร็จของ
ตนเองก็คือความส้าเร็จของกลุ่มด้วย  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท้าให้วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 
มีผลท้าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ  

2. เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส้าคัญ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของก่อนการ
ทดลอง  ซึ่งเป็นผลมาจาก วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC นั น เป็นวิธีสอนแบบร่วมมือท่ีเน้น
การท้างานเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรับผิดชอบงานร่วมกัน
เพื่อไปสู่ความส้าเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มิรันตี  นิมิตกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ผลการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส้าคัญ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 เน่ืองจากวิธีสอนแบบปกติ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดโดยการบรรยายและใช้สื่อประกอบ นักเรียนและครูมีการอภิปราย
และสรุปเนื อหาจากสิ่งท่ีเรียนร่วมกัน  จึงเป็นผลท้าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียน
ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และครูควรให้ค้าแนะน้าท่ี

ถูกต้องในการท้ากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมด้วยความสนุกสนานและส่งผลให้การปฏิบัติงาน
กลุ่มประสบความส้าเร็จ 
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2. ครูควรก้าหนดเนื อหาสาระให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยและความสามารถของนักเรียน เพื่อจะ
ช่วยส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรน้าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ไปใช้กับนักเรียนใน

ระดับชั นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจับใจความส้าคัญให้ดียิ่งขึ น 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับ

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความต่อไป  
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