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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กบัการสอนแบบ
ปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหวา่ง ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC (3)เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่ง ก่อน
เรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสุวรรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้ง รวม 58 คน ซ่ึง
ไดม้าจากการดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามาวเิคราะห์
ดว้ยสถิติ ANOVA พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไม่แตกต่างกนั จ านวน 3 หอ้ง  
จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายโดยวธีิการจบัสลากเป็นกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 
และกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงทดลอง 
(Experimental research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง
การอ่านจบัใจความ ใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการ
อ่านจบัใจความ โดยใชว้ธีิสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test 
Independent) 
ผลการวจัิยพบว่า 

1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้
วธีิการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
คําสําคัญ: ความสามารถในการอ่านจบัใจความ; วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC; วิธีสอน
แบบปกติ 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 จากประสบการณ์การสอนในรายวชิาภาษาไทย ช่วงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดั
สุวรรณ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีผา่นมา พบวา่ การอ่านจบัใจความยงัคงเป็นอีกหน่ึงปัญหา
ท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ก าลงัเผชิญ โดยการอ่านจบัใจความ ถือวา่เป็นพื้นฐานหลกัในการอ่านหนงัสือ  
 เม่ือนกัเรียนไม่มีพื้นฐานในการอ่านจบัใจความท่ีดี จึงส่งผลท าให้มีผลกระทบในการเรียน 
นอกจากน้ีสาเหตุของปัญหาอาจเป็นผลมาจากการวางพื้นฐานเร่ืองการอ่านจบัใจความขาดความ
ต่อเน่ืองในระหวา่งท่ีนกัเรียนเปล่ียนช่วงชั้น จึงไม่สามารถน ามาพฒันาต่อได ้ 
 ปัญหาการอ่านจบัใจความ ยงัมีนกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีอ่านหนงัสือแลว้จบัใจความไม่ได ้
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน เน่ืองจากในช่วงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีเน้ือหาท่ียาก
ข้ึน ตอ้งคิดวิเคราะห์มากข้ึน เพราะมีการสอนทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง ยิ่งถา้นกัเรียนไม่มีพื้นฐาน
เดิมอยูแ่ลว้นั้นอาจท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจในบทเรียนได ้
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน พบวา่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เป็นวิธีสอนท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากการเรียนแบบร่วมมือนั้นส่งเสริมให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกนั ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีมี ความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
จะไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั คนท่ีเก่งกวา่จะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า และไดฝึ้กการท างานกนัเป็น
ทีม ทั้งน้ีไดน้ าเทคนิค CIRC เขา้มาร่วมจดัการเรียนแบบร่วมมือ โดยมีขั้นตอนการสอน  การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน 3 ขั้นตอน ตามท่ี 
ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2559, หนา้ 194) กล่าวไว ้ดงัน้ี  
  ขั้นท่ี 1 น าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน 
  ขั้นท่ี 2 ปฏิบติักิจกรรมการอ่านในกลุ่ม  
  ขั้นท่ี 3 ประเมินผล 
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 จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC 
มาพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใช้เน้ือหาจากการอ่านบทความ การอ่านบท
โฆษณา และการอ่านบนัทึกเหตุการณ์ ซ่ึงเน้ือหาเหล่าน้ีนั้นตรงกบัตวัช้ีวดัอีกดว้ย จึงเห็นวา่ควรจะ
น ามาพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่านจบัใจความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหวา่งการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กบัการสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหวา่ง ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหวา่ง ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยวธีิการ
สอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC สูงกวา่วธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยวธีิการ
สอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 
 3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยวธีิการ
สอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสุวรรณ ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หอ้ง รวม 87 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสุวรรณ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้ง รวม 58 คน ซ่ึงไดม้าจากการน าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Anova พบวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนไม่แตกต่างกนั จ านวน 2 หอ้ง  จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัสลาก
เพื่อเลือก 2 หอ้งเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน ซ่ึงกลุ่มทดลอง 
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ไดแ้ก่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 จ านวน 29 คน  สอนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC 
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2  จ  านวน 29 คน สอนโดยวธีิการสอนแบบปกติ 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRCกบัวธีิสอนแบบปกติ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านจบัใจความ  

ระยะเวลาในการทาํวจัิย 
วชิาภาษาไทยพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ชัว่โมง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความดีข้ึน หลงัจากท่ีไดเ้รียนดว้ยวธีิการสอน
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC 
 2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 3. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถน าไปปรับใชก้บัการสอนเพื่อ
พฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความได ้
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของการอ่านจับใจความ ชุติกาญจน์  บุญอยู ่และคณะ (2552 หนา้ 34) ได้

กล่าวถึงการอ่านจบัใจความ คือ ทกัษะพื้นฐานของกิจกรรมการอ่านทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นการอ่าน
หนงัสือสารคดี บนัเทิงคดี หรืออ่านเพื่อจุดประสงคใ์ดๆ ก็ตามส่ิงส าคญั คือ ผูอ่้านจ าเป็นจะตอ้งจบั
ประเด็นและสาระส าคญัของเน้ือหาสารใหไ้ดค้รบถว้นบริบูรณ์ 

ความสําคัญของการอ่านจับใจความ บนัลือ พฤกษะวนั (2545 หนา้ 48) และผะอบ 
โปษกฤษณะ (2532 หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความส าคญัสรุปไวใ้น
ท านองเดียวกนั ซ่ึงสรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความมีความส าคญัอยา่งยิง่ ในการอ่านทัว่ไป การอ่านท่ี
ถูกวธีิจะช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน และเกิดความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านท าใหไ้ดรั้บ
ความคิดและความบนัเทิง 

ความสามารถในการอ่านจับใจความ กอบกาญจน์ วงศว์สิิทธ์ิ (2551 หนา้ 111) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ เช่น ประสบการณ์หรือภูมิหลงัของ
ผูอ่้าน นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัหากผูอ่้านไม่เขา้ใจศพัทห์รือความหมายของค า อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
ท่ีคลาดเคล่ือนได ้

ขั้นตอนการอ่านจับใจความ ฟองจนัทร์  สุขยิง่และคณะ (2550 หนา้ 30) ไดก้ล่าวถึงการอ่าน
จบัใจความ เป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. กวาดสายตา เป็นการใชค้น้หารายละเอียดอยา่งรวดเร็ว โดยฝึกอ่านส่ือท่ีผา่น
สายตาอยา่งรวดเร็ว เช่น แผน่ป้ายโฆษณา พาดหวัข่าวหนงัสือพิมพแ์ละส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
เป็นตน้ 

 2. เคล่ือนสายตายอ้นซ ้ า บางคร้ังผูอ่้านอาจะไม่แน่ใจ หรือไม่เขา้ใจความหมายของ
ขอ้ความ อาจะตอ้งเคล่ือนสายตากลบัมาคน้หาค าส าคญัหรือขอ้ความบ่งช้ีความหมาย แต่พึงระลึกไว้
เสมอวา่ การเคล่ือนสายตายอ้นซ ้ าแสดงวา่ประสิทธิภาพในการอ่านจบัใจความลดลง 

 3. ฝึกอ่านส ารวจ โดยส ารวจบทอ่านเน้ือความคร่าวๆ เพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองราว
โดยสังเขปเฉพาะใจความส าคญั หรือมุ่งแสวงหาจุดมุ่งหมายของสารหรือของผูเ้ขียน และพยายาม
ตอบค าถามวา่ไดรั้บรู้อะไรบา้งจากบทอ่านหรือสารนั้น การอ่านส ารวจมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  3.1 อ่านยอ่หนา้แรกและยอ่หนา้สุดทา้ยก่อน เพื่อจบัประเด็นเร่ิมเร่ืองและ
ประเด็นปิดทา้ย 

  3.2 ส ารวจหวัขอ้ซ่ึงมีหมายเลขก ากบั เป็นการศึกษากรอบเน้ือหา 
  3.3 อ่านประโยคแรกและประโยคสุดทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ เพื่อหา

ประเด็นหลกัในแต่ละยอ่หนา้ 
  3.4 อ่านขอ้ความตวัเนน้ ตวัเอน ขอ้ความท่ีขีดเส้นใต ้เพื่อสังเกตเจตนา

ของผูเ้ขียน 
  3.5 อ่านแผนภูมิ ตาราง ภาพประกอบ ค าบรรยายภาพ ขอ้มูลเพลงน้ีช่วย

ประหยดัเวลาในการอ่าน 
 4. ปรับกระบวนการอ่านใหเ้หมาะกบัประเภทของเร่ือง หรือจุดมมุ่งหมายในการ

อ่าน นกัอ่านท่ีดีตอ้งรู้จกัปรับกระบวนการอ่านใหเ้หมาะกบัประเภทของส่ือท่ีอ่าน หรือจุดมุ่งหมาย
ในการอ่าน 

 5. ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยทัว่ไปคนมกัจะ “อ่านได”้ พาใหนึ้กวา่ตน 
“อ่านเป็น” แทจ้ริงการ “อ่านได”้ เป็นเพียงการออกเสียงหรืออ่านสะกดการันตไ์ดถู้กตอ้ง แต่การ
อ่านเป็น คือ การอ่านท่ีถูกวธีิ อ่านไดร้วดเร็วและอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาทกัษะการ
อ่านจบัใจความมีล าดบัขั้นการฝึกฝนดงัน้ี 

  5.1 ฝึกแปลความหมายของค า วลี และประโยค รู้หนา้ท่ีของบทต่าง ๆ            
ในประโยครู้ความหมายของค าซ่ึงมีลกัษณะ เช่น ความหมายนยัประหวดั เป็นตน้ ค าท่ีมีความหมาย
ไม่ตรงตามรูปค า เป็นความหมายท่ีแฝงความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบ 

  5.2 ความหมายโดยบริบท เป็นความหมายของค าท่ีข้ึนอยูก่บัถอ้ยค า
แวดลอ้ม 
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  5.3 ฝึกสังเกตนยัของเคร่ืองหมายวรรคตอน นยัของวรรคตอน และนยัของ
การแบ่งวรรคตอน 

  5.4 ฝึกสังเกตความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของหวัขอ้ในเร่ืองท่ีอ่าน หวัขอ้ใน
เร่ืองท่ีอ่านก็คือโครงเร่ือง 

  5.5 ขณะอ่านใหท้ าแผนภาพโครงเร่ืองตามไปดว้ย จะท าให้เขา้ใจภาพของ
เร่ือง 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทิศนา  แขมมณี (2552 :  98 อา้งถึงใน นนัทน์ภสั  นิยมทรัพย ์2560 : 
95) กล่าววา่ ทฤษฎีน้ีพฒันาข้ึนโดยสลาวนิ (Slavin) เดวิด  จอห์นสัน (David  Johnson) และรอเจอร์  
จอห์นสัน (Roger  Johnson) เป็นการจดัการเรียนรู้โดยมีสมาชิกกลุ่มกลุ่มยอ่ยท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนั 3-6 คน จากแนวคิดท่ีวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนโดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะแข่งขนักนั ลกัษณะต่างคนต่างเรียน และลกัษณะร่วมมือกนั ซ่ึงควรให้ผูเ้รียนไดพ้บเจอทุก
แบบแต่ในปัจจุบนัมกัมีลกัษณะการแข่งขนักนัและลกัษณะต่างคนต่างเรียนมากพออยู ่แลว้จึงควร
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2559, หนา้ 194) 
กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค CIRC มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี  

 ขั้นท่ี 1 น าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน 
  กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนโดยการแจง้จุดประสงคใ์นการเรียนใหน้กัเรียน

ทราบและทบทวนเน้ือหาการเรียนไปแลว้หรือค าศพัทเ์ก่า แนะน าเน้ือหาการเรียนหรือค าศพัทใ์หม่ 
ตลอดจนอธิบายถึงวธีิการเรียน เกณฑที์ทุกคนตอ้งท าได ้รวมถึงการท าแบบกทดสอบเม่ือจบ
บทเรียนแต่ละบท 

 ขั้นท่ี 2 ปฏิบติักิจกรรมการอ่านในกลุ่ม ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 
  2.1 กิจกรรมพื้นฐาน เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 

ประกอบดว้ยกิจกรรมฝึกอ่านกบัเพื่อน การอ่านออกเสียง การใหค้วามหมายของค า การสะกดค า 
และกิจกรรมการสรุปเร่ือง 

  2.2 กิจกรรมการสอนอ่านจบัใจความ เม่ือการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนด าเนินไปไดร้ะยะหน่ึง ครูจะจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความกบันกัเรียนโดยตรง 
โดยมีขั้นตอนคือ ครูเสนอเร่ืองท่ีจะใหอ่้าน ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ปฏิบติักิจกรรมรายบุคคล การ
ตรวจสอบจากเพื่อน ฝึกปฏิบติัเพิ่มเติม และประเมินผลตามล าดบั 
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ขั้นท่ี 3 ประเมินผล 
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะท าการวดัผลและ

ประเมินผลโดยใชก้ารซกัถาม สนทนา การอ่านออกเสียง การสรุปใจความส าคญัของเร่ือง การ
ทดสอบความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง และในรอบ 1 สัปดาห์ จะน าคะแนนทุกกิจกรรมของนกัเรียนทุกคน
มารวมเป็นคะแนนของทีม กล่าวคือ ทีมใดท่ีท าคะแนนไดถึ้งเกณฑร้์อยละ 90 ข้ึนไป จะไดรั้บ
ประกาศใหเ้ป็นทีมยอดเยีย่ม (Super teams) และไดรั้บเกียรติบตัร และทีมท่ีท าคะแนนไดถึ้งเกณฑ์
ร้อยละ 80 จะไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นทีมเก่ง (Great teams) และไดรั้บใบเกียรติบตัรท่ีรองลงมา 
จากขั้นตอนในการสอนแบบ CIRC 

ขั้นตอนการสอนแบบปกติ นภาพร  สมบูรณ์สุข (2548 หนา้ 8) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
วธีิสอนปกติวา่ หมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ หรือ
จุดประสงคต์ามหลกัสูตร ซ่ึงมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้น คือ ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ และขั้นสรุป ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนนั้นครูผูส้อนอาจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กนัไปตาม
เน้ือหาหรือวชิาท่ีสอนและตามสภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั แต่เนน้น าไปสู่ผลของหลกัสูตร และ
พฒันาใหเ้กิดทกัษะแก่ผูเ้รียน 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง อุมาพร  ทศันุรักษ ์(2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย และความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที 1 ท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบ CIRC กบัการสอนอ่านตามคู่มือครู ผลการวจิยัพบวา่ 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบ CIRC และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามคู่มือครู ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาภาษาไทยและความสามารถในการอ่านจบัใจความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มูนาดา  หมดัอะด ้า (2557 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัการใชผ้งักราฟิก ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบั
ใจความ และเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกบัการใชผ้งักราฟิก มีความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถใน
การเขียนสรุปความ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 รูปแบบท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ 
Randomized control group Pretest Posttest Design  กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีไดรั้บวธีิสอนแบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บวธีิสอนแบบปกติ 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสุวรรณ ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หอ้ง รวม 87 คน โดยการน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/1 จ านวน 29 คน ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี  2/2 จ านวน 29 คน  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/3 จ านวน 29 คน  น ามาวเิคราะห์ดว้ยสถิติ Anova 
เพื่อหากลุ่มตวัอยา่ง 

ตาราง ผลการคิดคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 2 .023 .011 .000 
ภายในกลุ่ม 84 5108.207 60.812  
รวมทั้งหมด 86 5108.230   

  จากตาราง พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 3 กลุ่ม มีผลการคิดคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ไม่แตกต่างกนั ดงันั้นสามารถใชท้ดลองได้
ทุกคู่ ผูว้จิยัจึงท าการสุ่มอยา่งง่ายโดยวธีิการจบัสลากเพื่อเลือกเป็นคู่เปรียบเทียบ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กบั 
กลุ่มท่ี 2 และไดจึ้งสุ่ม อยา่งง่ายโดยวธีิการจบัสลากอีกคร้ัง เพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการ
สอนแบบ ร่วมมือ เทคนิค CIRC และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ ดงัน้ี  1) กลุ่มท่ี 1 คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/3 จ านวน 29 คน ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC   2) 
กลุ่มท่ี 2 คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 29 คน ไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัขอ้มูล
ต่อไปน้ี 
           1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
ใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC จ านวน 3 แผน  แผนละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 6 ชัว่โมง 
เป็น แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้บักลุ่มทดลอง 
พบวา่ผา่นการตรวจสอบโดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑก์ารประเมิน เหมาะสมมาก  

     2. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยวธีิสอนแบบปกติ จ านวน 
3 แผน รวม 6 ชัว่โมง พบวา่ พบวา่ผา่นการตรวจสอบโดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑก์ารประเมิน เหมาะสมมาก 
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3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด 4 
ตวัเลือก ซ่ึงมีจ านวน 60 ขอ้ แลว้น าแบบวดัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้หาค่าดชันีสอดคลอ้ง (IOC)  พบวา่แบบทดสอบท่ีผา่นความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถน าไปใชไ้ดมี้ทั้งหมด 60 ขอ้ ปรังปรุงแบบทดสอบตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงก็คือ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1  
 จากนั้นน าผลการท าแบบทดสอบการวดัความสามารถการอ่านจบัใจความมาวิเคราะห์เป็น
รายขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.20 - 0.10 ทุกขอ้ และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 เท่ากบั  0.96 
แลว้คดัเลือกแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑ ์จ านวน 30 ขอ้ โดยจดัท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเดียวกนัแต่สลบัขอ้ไปใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
      4. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 29 คนท่ีเป็นประชากร   
      5. น าค าตอบของนกัเรียนมาตรวจใหค้ะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
ระหวา่ง 0.20 -0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป พบวา่ ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหวา่ง 0.23 – 0.87 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.34 – 0.86  
 6. ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้30 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดแ้ก่ 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 41 42 43 44 
56 57 58 59 60   

7. น าแบบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ จ านวน 30  ขอ้ โดยจดัท าเป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเดียวกนัแต่สลบัขอ้ ไปใชใ้นการทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

8. ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูว้ิจยัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ ์ไดจ้  านวน 
30 ขอ้ น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ใชสู้ตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) จดัท าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจบัใจความ จ านวน 30 ขอ้ พบวา่ค่าความ
เช่ือมัน่ KR20 เท่ากบั 0.78 

 
 
 
 



10 

 

ผลการวจัิย 
 ตารางที ่4.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่รียนโดยใช้วธีิสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าวธีิสอนแบบปกติ 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ค่าเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค CIRC  สูงกวา่ค่าเฉล่ียของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 คือ 23.89  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.819 และค่าเฉล่ียของวธีิสอนแบบปกติ คือ 20.37 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.473 หมายความวา่ ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอ้ 1 ท่ีตั้งไว ้
  

 ตารางที ่4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่รียนโดยใช้วธีิสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอน

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC คือ 16.96 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คือ 1.34 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC คือ 
23.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.81 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC หลงัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 2 
ท่ีตั้งไว ้

การทดสอบ n X ̄  (S.D.) t sig 
วธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC 29 23.89 1.819 

8.089 .000 
วธีิการสอบแบบปกติ 29 20.37 1.473 

กลุ่มทดลอง N   x ̄  (S.D.) T sig 

ก่อนเรียน 29 16.96 1.34 
33.94 .000 

หลงัเรียน 29 23.89 1.81 
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 ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่รียนโดยใช้วธีิสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของ
วธีิสอนแบบปกติ คือ 16.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.45 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของวธีิสอน
แบบปกติ คือ 20.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.47 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจบั
ใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 3 ท่ีตั้งไว ้
 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลจากการคน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1. จากการวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสุวรรณ ระหวา่งวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กบัวธีิสอน
แบบปกติ พบวา่ ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการ
เรียนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC สูงกวา่วธีิสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีไดต้ั้งไว ้

2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้โดยค่าเฉล่ียความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนหลงัจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC เป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ โดยการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค CIRCการสอนแบบร่วมมือ คือ รูปแบบการสอนประเภทหน่ึงท่ีนกัเรียนท างานและเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั
นกัเรียนท่ีเรียนเก่งไดช่้วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนกวา่ ในการสอนแบบร่วมมือเนน้การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนจะช่วยกนัรับผดิชอบการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุมาพร  จนัทร์กระจ่าง (2554 : 15) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความสามารถ

กลุ่มควบคุม n  (x)  (S.D.) T sig 
ก่อนเรียน 29 16.55 1.45 

27.15 .000 
หลงัเรียน 29 20.37 1.47 
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ในการอ่านจบัใจความภาษาไทยและพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
จากการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค CIRC ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการท างานกลุ่ม
โดยรวมและความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย จากการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค 
CIRC มีคะแนนเฉล่ีย สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีไดต้ั้งไว ้

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไว ้

4.  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจบัใจความ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุก
แผนมีผลความเหมาะสมขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบประเมินแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑก์าร
ประเมินเหมาะสมมากท่ีสุด สามารถน าไปใชไ้ด ้

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่การวเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานตวัช้ีวดั สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้/ส่ือ เคร่ืองมือและวธีิการประเมินผล อีกทั้งศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC จนเขา้ใจ จากนั้นน าไป
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ และน าเสนออาจารยผ์ูส้อนเพื่อตรวจและใหค้ าแนะน า ปรับปรุงแลว้จึง
น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการสอนให้
ถูกตอ้ง จากนั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Try-out) และน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุง
แกไ้ขเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพก่อนท่ีจะน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจริง  

5. แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกขอ้มีการ
ตรวจสอบการใชภ้าษา ความถูกตอ้งของขอ้ค าถามและความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั
จุดประสงค ์โดยน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์เน้ือหา การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การประเมินผล IOC  (Index of Item Objective Congruence) พบวา่แบบทดสอบท่ีผา่นความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ สามารถน าไปใชไ้ด ้น าแบบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความท่ีผา่น
เกณฑก์ารคดัเลือกแลว้ จ านวน 60 ขอ้ ไปทดลองใช ้ (Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง น า
ผลการวดัความสามารถการอ่านจบัใจความมาวิเคราะห์เป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนก โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder – 
Richardson – 20) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.97 น าแบบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ 
จ านวน 30  ขอ้ โดยจดัท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษามา จะเห็นไดว้า่การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอน
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการ
อ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ท 1.1 
การอ่าน โดยสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอนอ่านจบัใจความในรายวชิาภาษาไทยได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 
1. ในช่วงของการท ากิจกรรม ครูผูส้อนตอ้งดูแลใหน้กัเรียนปฏิบติัใหค้รบทุกขั้นตอนตาม

รูปแบบวธีิการสอนเพื่อสร้างความเขา้ใจในกระบวนการเรียน เพราะ การปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งถูก
วธีิของวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC   

2. กิจกรรมกลุ่มอาจจดัใหมี้การหมุนเวยีน เปล่ียนกนัท าหนา้ท่ี เพื่อให้นกัเรียนไดท้  าหนา้ท่ีท่ี
หลากหลาย จะช่วยใหผู้เ้รียนฝึกความกลา้คิด กลา้ปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงและเป็นการ
พฒันาตนเองไปในตวั 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของกลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิ

สอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กบัวธีิการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อหาวธีิการสอนท่ีได้
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของกลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิ
สอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กบัวธีิสอนแบบปกติในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

3. ควรน าวธีิสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC ไปใชพ้ฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ของวิชา
ภาษาไทย ทั้งหลกัภาษา และวรรณคดี 
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