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บทคัดย่อ 
การวิจัย คร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์ (1) เพื่ อเปรีย บเทียบ ความส ามารถ ในการอ่านจับ ใจความ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติ 
(2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอน 
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวม 60 คน ซึ่งได้มาจากการดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova พบว่าผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน จ านวน 4 ห้อง  จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก  
เป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และกลุ่มทดลอง 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจับใจความ  
ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจับใจความ  โดยใช้วิธีสอน
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แบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test Independent) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ได้ รับการสอนด้วย 

วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ: ความสามารถในการอ่านจับใจความ; วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC; วิธีสอนแบบปกติ 
 
Abstract 
 This research aims to: (1) to Comparison of reading comprehension ability of 
Mathayomsuksa Four Between cooperative teaching methods using CIRC techniques and 
conventional teaching methods. (2) to Comparison of reading comprehension ability of 
Mathayomsuksa Four Between before and after learning cooperative teaching methods 
using CIRC techniques. ( 3)  to Comparison of reading comprehension ability of 
Mathayomsuksa Four Between before and after learning conventional teaching methods. 
The research found that. The sample is included students of Mathayomsuksa studying for 
second semester Four in  the academic year 2018 , from 2 classrooms , sixty students , 
Derived from viewing the learning achievement in Thai language for the first semester of 
academic year 2018 , analyzed by statistical anova. It was found that the students learning 
achievement was not different in 4 classrooms , Simple random sampling was used to 
randomly classify the students. These 2 classrooms are 1 control room is Mathayomsuksa 
4/5 and the experimental group is Mathayomsuksa 4/9. This research was conducted as 
Experimental Research. 

The research tools are cooperative teaching methods using CIRC techniques plan 
about reading comprehension , ordinary teaching plan and main idea reading ability 
evaluation examination. The statistical analyses are included average ( ) ,standard deviation 
(S.D.) and t-test. 
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(1) The reading comprehension ability of Mathayomsuksa Four the  who were 
taught with CIRC techniques had higher conventional teaching methods significant at .05 
level 

(2) The reading comprehension ability of Mathayomsuksa Four the  who were 
taught with CIRC techniques after learning had higher before significant at .05 level 

(3) The reading comprehension ability of Mathayomsuksa Four the  who were 
taught with conventional teaching methods after learning had higher before significant at 
.05 level 

 
Keywords: reading comprehension ability; CIRC techniques; conventional teaching methods 
 
บทนํา 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและยังเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกันในสังคม การรับสารทางภาษาไทยน้ันมีทั้งรับสารโดยการฟังและการอ่าน ซึ่งทุกคนจึงต้องพัฒนา 
ทั้งกระบวนการฟังและกระบวนการอ่านเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมี
วิจารณญาณ ในยุคปัจจุบันน้ีเป็นยุคที่มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสูงท าให้การรับข่าวสารและการศึกษาหา
ความรู้ของมนุษย์น้ันเป็นไปอย่างรวดเร็วหลายช่องทาง ท าให้เยาวชนไม่ให้ความส าคัญในเร่ืองของการอ่าน
มากนักเพราะเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน รวมถึงความสะดวกสบายท าให้เยาวชนไม่เห็น
คุณค่าของการอ่านด้ วยเหตุ น้ีเองจึงท า ให้ผลการประเมินทักษะการอ่านข อง นักเรียนค่อนข้างต่ า  
น่ันเพราะเหตุผลหลายประการเช่น ความเบื่อหน่ายในการอ่านหนังสือ  การมีทัศนคติที่ ไม่ดีในการอ่าน   
ความเบื่อหน่ายในการท าแบบทดสอบวัดทักษะทางการอ่านต่างๆเห็นได้จากการคัดลอกข้อความจากเร่ืองที่
อ่านแทนการวิเคราะห์เร่ืองที่อ่าน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากตัวครูผู้สอนเองเช่นครูผู้สอน ขาดการค้นคว้าหา
วิธีการส อนใหม่ ๆเพื่อม าจัดการเรียน รู้ให้แก่ ผู้ เ รียน  ดังน้ันการอ่านจับใจความจึงเป็นสิ่ งที่ส าคัญ    
ผู้ที่มีทักษะการอ่านที่ดีจะสามารถใช้กระบวนการอ่านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและสามารถ
น าข้ อมูล ต่าง ๆที่ไ ด้ รับจากการอ่านมาปรับใช้ ในชี วิตป ระจ าวั นเพื่ อให้ เกิด ประโย ชน์กั บตนเอ ง   
สังคมและประเทศชาติ 
 จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาภาษาไทย ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน 
วัดนวลนรดิศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ที่ผ่านมา การส ารวจพบว่า การอ่านจับใจความส าคัญยังคง
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่นักเรียนส่วนใหญ่ก าลังประสบพบเจอ โดยการอ่านจับใจความส าคัญ ถือว่าเป็น
พื้นฐานหลักในการอ่านหนังสือ เมื่อนักเรียนไม่มีพื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญที่ดี จึงส่งผลท าให้มี
ผลกระทบในการเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการวางพื้นฐานเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญในช่วงชั้น
ประถมไม่ได้รับการเน้นที่เพียงพอ เมื่อนักเรียนเปลี่ยนช่วงชั้นจึงไม่สามารถน ามาต่อยอดได้ ปัญหาการอ่าน
จับใจความมิใช่เพียงแต่ช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเพียงเท่าน้ัน แต่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย ยังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่อ่านหนังสือแล้วจับใจความไม่ได้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียน
การสอน เน่ืองจากเน้ือหาวิชาช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีเน้ือหาที่มากและยาก โดยมีทั้ง ร้อยแก้ว  
และร้อยกรอง ยิ่งถ้านักเรียนไม่มีพื้นฐานมาเลยก็จะไม่สามารถเข้าใจในบทเรียนได้ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เป็นการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เ รียนมีความสามารถ
แตกต่างกันจ านวน 3-6 คน ท างานเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในเร่ืองของเอกสาร 
เน้ือหาความรู้ที่แต่ละคนจะได้รับ เพราะคะแนนที่ได้จากการท างานของแต่ละคนจะน ามารวมเป็นคะแนน
ของกลุ่ม โดยการเรียนทั่วไปในพบว่าผู้ เ รียนต้องพบเจอปฏิสัมพันธ์ต่างๆในการเรียนอยู่  3 ลักษณะ  
คือ ลักษณะการแข่งขัน ลักษณะต่างคนต่างเรียน และลักษณะการร่วมมือกัน  ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการท างาน หรือแม้แต่การเรียน ดังน้ันผู้สอนควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทางบวก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ อดทนต่อความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน และฝึกการท างานเป็นทีม เพื่อให้ด ารงอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 น าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน 
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่ม  แบ่งเป็น  
  - กิจกรรมพื้นฐาน 
  - กิจกรรมการอ่านจับใจความ 
 ขั้นที่ 3 ประเมิลผล 

 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิ จัย จึงสนใจที่ จะน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  
มาพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เน้ือหาจากการอ่านบทความ การอ่านเร่ืองสั้น การอ่าน
ข่าว การอ่านนิทาน การอ่านสารคดี เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน อีกทั้งยังมีเน้ือหา
และลักษณะที่คล้ายกับบทเรียน เห็นควรจะเป็นผลดีท าให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านการอ่าน
จับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ระหว่างการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการ 
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สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .05 
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการ 

สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการ 

สอน แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง รวม 188 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวม 60 คน ซึ่งได้มาจากการดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน จ านวน 4 ห้อง จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเป็นกลุ่ม
ควบคุม 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และกลุ่มทดลอง 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRCกับวิธีสอนแบบปกติ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ  
ระยะเวลาในการท าวิจัย 
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความดีขึ้น หลังจากที่ได้เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ  

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 
2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีความสามารถ 

ในการอ่านจับใจความดีกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ 
3. ครูได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่สามารถน าไปปรับใช้กับการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่านจับใจความได้ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน  

จับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้ 
เทคนิคCIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 
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1.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์  ( 2551 :  111) กล่าวว่า  
การอ่านจับใจความ  เป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้อ่านจะต้องฝึกฝนตนเองเพื่อใหส้ามารถจับใจความส าคัญของเร่ือง
ที่อ่านได้ เพราะจะเป็นส่วนที่ท าให้ผู้อ่านท าความเข้าใจกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ เขียนน าเสนอมายัง
ผู้อ่าน โดยผู้อ่านควรเร่ิมต้นค้นหาข้อคิดส าคัญที่ปรากฏในเร่ือ งให้ได้ก่อน แล้วน าข้อคิดที่ได้เหล่าน้ันมา
ประมวลเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ใจความส าคัญของเร่ืองน้ันๆ ผู้อ่านจึงต้องท าความเข้าใจเร่ืองราวทั้งหมด  
ทั้งความหมายของค า ประโยค และเน้ือหาทั้งหมด ซึ่งบางคร้ังความหมายของค าน้ันๆ ก็อาจมีนัยส าคัญ  
ทางความหมาย ดังน้ันผู้อ่านต้องท าความเข้าใจกับบริบทของเน้ือหาด้วย 

1.2 การอ่านจับใจความ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคนอื่น ๆ (2547 : 115) กล่าวถึง การอ่าน 
เพื่อจับใจความว่าเป็นการอ่านเก็บเฉพาะใจความส าคัญของเร่ืองจากการอ่านเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และน ามา
เรียบเรียงใหม่ เพียงย่อ ๆ แต่ได้ใจความครบบริบูรณ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.3 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทิศนา  แขมมณี (2552 :  98 อ้างถึงใน นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ 2560 : 
95) กล่าวว่า ทฤษฎีน้ีพัฒนาขึ้นโดยสลาวิน (Slavin) เดวิด  จอห์นสัน (David  Johnson) และรอเจอร์  
จอห์นสัน (Roger  Johnson) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยมีสมาชิกกลุ่มกลุ่มย่อยที่มีความสามารถแตกต่างกัน 
3-6 คน จากแนวคิดที่ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนโดยทั่วไปจะมีอยู่  3 ลักษณะ คือ ลักษณะแข่งขันกัน 
ลักษณะต่างคนต่างเรียน และลักษณะร่วมมือกัน ซึ่งควรให้ผู้ เ รียนได้พบเจอทุกแบบแต่ในปัจจุ บันมักมี
ลักษณะการแข่งขันกันและลักษณะต่างคนต่างเรียนมากพออยู่ แล้วจึงควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

1.4 วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ทิศนา  แขมมณี (2560 หน้า 70) กล่าวว่า 
ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือทีใ่ช้
ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบน้ีประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอ่าน
แบบเรียน การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ และการบูรณาการกับการเรียน 

1.5 วิธีการสอนแบบปกติ นภาพร  สมบูรณ์สุข (2548, หน้า 8) ให้ความหมายของวิธีสอนปกติว่า 
หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เ รียนมีคุณลักษณะ หรือจุดประสงค์ตามหลักสูตร  
ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้น คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นสรุป  
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนน้ันครูผู้สอนอาจด าเนินกิจกรรมต่างๆกันไปตามเน้ือหาหรือวิชาที่สอนและตามสภาวะ
แวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ก็น าไปสู่ผลของหลักสูตรและพัฒนาให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียนภายใต้ความมุ่งหมาย
เดียวกัน 

1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สุวรรณา  โคตรชมพู (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า  แผนจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.60/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่า
เท่ากับ o.7073 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 70.73 โดยนักเรียนที่ เรียนรู้
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โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุม่
ควบคุมโดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง ( Randomized control group Pre-test Post-test 
design)  กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่
ได้รับวิธีสอนแบบปกติ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1. ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน 
วัดนวลนรดิศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง รวม 188 คน 

     2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
วัดนวลนรดิศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวม 60 คน  ซ่ึงได้มาจากการดู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
Anova พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน จ านวน 4 ห้อง  จากนั้นท าการสุ่ม
อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และกลุ่มทดลอง  
1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 
 3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           1. การสร้างแ ผนการจัดการเ รียนรู้ เ ร่ือง ก ารอ่านจับใจคว ามใช้วิธี สอนแบ บร่วมมื อ 
โดยใช้เทคนิค CIRC จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับ 
กลุ่มทดลองน้ีประกอบด้วย สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้ือหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน มีล าดับขั้นในการจัดกิจกรรม 
คือ ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน ขั้นกิจกรรมการอ่านพื้นฐาน ขั้นกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความ 
และขั้นป ระเมินผ ล  พบว่า ผ่ านการต รวจสอบ ความเที่ ยงตรง เชิงเน้ือ หา  ได้ค่ าความส อดคล้อ ง 

 ของแผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 1.00
     2. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความ โดยวิธีสอนแบบปกติ  จ านวน 4 แผน  

แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับกลุ่มควบคุมน้ี ประกอบด้วย สาระส าคัญ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน มีล าดับขั้น คือ ขั้นน า  ขั้นสอน และขั้นสรุป  
พบว่า ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 เฉลี่ยเท่ากับ 1.00
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      3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
ใช้ทดสอบ กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน โดยศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เสนอแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถามและความสอดคล้องระหว่าง  
ข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การประเมินผล IOC  (Index of Item Objective Congruence) และเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึ้นไป  
      4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คนที่เป็นประชากร   
      5. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน และน ามาวิ เคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
ระหว่าง 0.20 -0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง  
0.23 – 0.87 และค่าอ านาจจ าแนก (R) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.67 
     6. ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ ได้จ านวน 30 ข้อ น ามา
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) จัดท า
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ จ านวน 30 ข้อ พบว่าค่าความเชื่อมั่น KR20 เท่ากับ 0.78 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังน้ี 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้ รับการสอนด้วยวิธี
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.1  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่างวิธี
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC และวิธีสอนแบบปกติ  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การทดสอบ n  (x)  (S.D.) t sig 
วิธีสอนแบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิค CIRC 

30 27.90 1.21 
6.28 .000 

วิธีสอนแบบปกติ 30 25.06 2.14 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค CIRC สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC คือ 27.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คือ 1.21 และคะแนนเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบปกติ คือ  25.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คื อ 2.14                
หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการสอน 
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1 ที่ตั้งไว้ 
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ เรียน

ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ก่อนเรียนและหลังเรียน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค CIRC สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
ของวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC คือ 20.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.04 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนของวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC คือ 27.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ  1.53 
หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ เ รียนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2 ที่ตั้งไว้ 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน

ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของวิธีการสอนแบบ
ปกติ คือ 17.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.06 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของวิธีการสอนแบบปกติ  คือ 
22.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.39 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อ 3 ที่ตั้งไว้ 

กลุ่มทดลอง n  (x)  (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 30 20.10 2.04 

17.02 .000 
หลังเรียน 30 27.27 1.53 

กลุ่มควบคุม n  (x)  (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 30 17.43  2.06 

13.08 .000 
หลังเรียน 30 22.13 2.39 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ี ดังต่อไปน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ทุกแผน 
มีความถูกต้องด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เห็นได้จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) ที่มีค่า 1.00 ทุกแผนสามารถน าไปใช้ได้ เพราะผู้วิ จัยได้
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ เคร่ืองมื อและวิธีการ
ประเมินผล อีกทั้งศึกษาเอกสารและต าราเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC จนเข้าใจ จากน้ันน าไปสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และน าเสนออาจารย์ผู้สอน
เพื่อตรวจและให้ค าแนะน า ปรับปรุงแล้วจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนให้ถูกต้อง จากน้ันน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ ( Try-out) และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง  

2. จากการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่า นจับใจความ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอน 
แบบปกติ พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่างการเรียน
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ โดยค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านความรู้ ทักษะ โดยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC น้ันจะจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมาชิกกลุ่มละ 4 - 6 
คน แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถ ใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ ในกลุ่มจะประกอบไป
ด้วยนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน  โดยกิจกรรมมีการฝึกเป็นทีมและฝึกเ ป็นรายบุคคล 
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร  ศรีใหญ่ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสามารถในการ
อ่านจับใจความภาษาไทยและพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 จากการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยรวมและความสามารถใน
การอ่านจับใจความภาษาไทย จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ย  สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

4. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  3 
ที่ตั้งไว้ 
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จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษามา จะเห็นได้ว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสอนอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างเคร่ืองมือและประเมินผล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียนได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
1. ในช่วงของการท ากิจกรรม ครูผู้สอนต้องดูแลให้นักเรียนปฏิบัติให้ครบทุกขั้นตอนตามรูปแบบ

วิธีการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียน เพราะ การปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีของวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความได้ดี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของกลุ่มที่สอนด้วยวิธีสอนแบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. ควรน าวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ไปใช้พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หรือวรรณคดี 
3. ควรศึกษาผลของการสอนภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบ

ปกติที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของนักเรียน 
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