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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3                                                

โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีการสอนแบบปกติ                                                                                      

A  Comparison  Of  Reading  Thai  Langauge  Of  Mathayomsuksa Three Students                                   

By  Using  Cooperative  Leraning  CIRC  and  Traditional  Teacing   Methods 

สุภาวดี    ศรีระวงษา1   และ  เด่นดาว   ชลวิทย์2                                                                                                         
1นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลยัรามค าแหง                                             

2ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ประจ าสาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลยัรามค าแหง                                   

บทคดัย่อ          
 การศึกษาอิสระในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ  
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ  
ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเกษมพิทยา 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จาก 4 ห้องเรียน จ านวน            
124  คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเกษมพิทยา           
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2  ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ  30  คน รวมทั้งหมด  60  คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  Random  
Sampling)  จากการน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การสอบกลางภาค  วิชาภาษาไทย    ภาคเรียนท่ี 1                       
ปีการศึกษา  2562  มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  (ANOVA) เลือกห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นใช้
วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก  ได้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง                
ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัประกอบด้วย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC จ านวน  6  แผน             
6  ชัว่โมง  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ จ านวน  6  แผน  6  ชัว่โมง  และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ านวน                 
30  ขอ้  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจยัพบว่า         
  1. ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05                                          
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  2. ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05     
  3. ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05                           

ค าส าคญั : วิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC ; การอ่านภาษาไทย ; มธัยมศึกษา 

บทน า           

 การอ่านเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้นกัเรียนตอ้งฝึกอ่านให้มีความช านาญเพ่ือจะไดเ้ขา้ใจใน

เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ผูเ้รียนต้องมีทกัษะด้านการอ่านในใจ และอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง

คล่องแคล่ว สามารถวิเคราะห์ใจความส าคญัได้ดี ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านหนงัสือ และรู้จกัอ่านเพ่ือจับ

ใจความและสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชแ้สวงหาความรู้ในการอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียน สมควรไดรั้บการแก้ไข

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองผลจากการทดสอบกลางภาค  ปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา มีผลการสอบกลางภาค

ในรายวิชาภาษาไทย  ท 23101 ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียไม่ถึงไม่ร้อยละ 50  

นกัเรียนสอบผา่นไม่ถึงคร่ึงห้องท าให้มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า  ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาและหาวิธีแก้ไขโดยเฉพาะในเร่ืองการเรียนการสอนของครูและ

กระบวนการการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใชรู้ปแบบและวิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC เป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ให้นกัเรียนฝึกกระบวนการคิด  การท างานเป็นกลุ่ม กลา้คิดกลา้แสดงออก 

 ผูวิ้จัยจึงท าวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3โดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ เพ่ือใชใ้นการแก้ปัญหา

นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าให้มีผลการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ   
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 สมมติฐานของงานวิจัย         
 1.  ความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 2. ความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3. ความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ขอบเขตของการวิจัย        
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง        
 1.  ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เกษมพิทยา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จาก 4 ห้องเรียน 
จ านวน 124  คน          
 2.  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30  คน รวมทั้งหมด   60  คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  
Random  Sampling)  จากการน าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การสอบกลางภาค  วิชาภาษาไทย   ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  2562  มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  (ANOVA) เลือกห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นใช้
วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก  ได้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง                    
ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 

ตัวแปรที่ศึกษา           

 ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่  วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กบั วิธีการสอนแบบปกติ          

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ดา้นการอ่านภาษาไทยดียิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อน  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสอนวิชาภาษาไทยในการจดัการเรียน
การสอนดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC มาพฒันาการสอนให้ดีข้ึน      
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ทบทวนวรรณกรรม                                                     

 1. ความหมายของการอ่าน       
 บนัลือ  พฤกษะวัน (2534, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า  การอ่าน หมายถึง  
กระบวนการท่ีใชใ้นการแปลความหมาย  ตวัอกัษร  สญัลกัษณ์ ออกมาเป็นความคิด แลว้น าส่ิงนั้นไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์  ผูอ้่านจะเขา้ใจความหมายของเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากน้อยเพียงใดตอ้งข้ึนอยู่กบัประสบการณ์
และพ้ืนฐานของผูอ้่าน         
 อารี   มากมี  (2541, หน้า 13) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไว้ว่า  การอ่าน หมายถึง การแปล
ความหมายของตัวอักษรมาเป็นความคิดแล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีผูท่ี้ได้ให้ความหมาย
สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัความหมายของการอ่าน       
 โกชยั   สาริกบุตร   (2540, หน้า 127) กล่าวไวว้่า การอ่านเป็นพฤติกรรมการใชภ้าษา เป็นการ
แปลความหมายของตวัอกัษรออกมาเป็นถอ้ยค าหรือค าพูด  แลว้น าความคิดไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์  ผูอ้่าน
จะตอ้งเขา้ใจความหมายของค า        
 ดงันั้นความหมายของการอ่านพอสรุปไดว้่า  การอ่านคือกระบวนการท่ีใชใ้นการแปลความหมาย  
ของตวัอกัษร  ขอ้ความ  ขอ้มูล   สัญลกัษณ์  ผู ้อ่าจะตอ้งเขา้ใจความหมายโดยการคน้หา  ศึกษา  แลว้น า
ความคิดท่ีไดจ้ากการอ่านนั้นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์       

2. วธีิการสอนแบบร่วมมือ CIRC       
 ทิศนา  แขมมณี (2533, หนา้ 98) ไดก้ล่าวไวว้่าการสอนแบบร่วมมือ คือ  การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย
โดยมมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ประมาณ  3-6  คน  ช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนเรามกัไม่ให้ความสนใจกับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน
ดว้ยกนั  ส่วนใหญ่มกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนหรือระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน 
 อมรรัตน์   ประทุมชาติภกัดี  (2549, หนา้ 37) ไดก้ล่าวไวว้่า  การสอนแบบร่วมมือคือ วิธีการสอน
ท่ีให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  ประมาณกลุ่มละ  4-6  คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน
นกัเรียนในกลุ่มจะร่วมมือกนัท างานเป็นระยะเวลาหลายสปัดาห์     
 สมบติั    การจนารักพงศ ์ (2547, หนา้  5) ไดก้ล่าวไวว้่า  การสอนแบบร่วมมือคือ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้  โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 4-5 
คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  ท างานร่วมกนัเพ่ือเป้าหมายกลุ่มสมาชิกท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก
มีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั รับผิดชอบร่วมกนั      
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนตั้งแต่  2 คนข้ึนไป หรือแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ
ตามความสามารถของผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนได้ฝึกท างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ฝึกความ
รับผิดชอบร่วมกนัและการใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จร่วมกนั
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมดงัน้ี     
 ขั้นท่ี  1 ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสามารถในการอ่าน  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจบัคู่   2  คน 
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หรือ  3  คน ท ากิจกรรมการอ่านแบบฝึกร่วมกนั      
 ขั้นท่ี  2 ครูจดัทีมใหม่โดยให้นกัเรียนต่างระดบัความสามาร  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  ท ากิจกรรม
ร่วมกนั  เช่น  เขียนรายงาน  แต่งเร่ือง  ท าแบบฝึกหัดและทดสอบต่างๆ  ให้มีการให้คะแนนผลงานแต่ละ
ทีม  ทีมใดไดค้ะแนนร้อยละ  90  ข้ึนไป  จะไดรั้บประกาศนียบตัรเป็น  “ซุปเปอร์ทีม”  หากไดรั้บคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 80-89  จะไดรั้บรางวลัรองลงมา       
 ขั้นท่ี  3  ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวนัละ  20  นาที  แจ้งวตัถุประสงค์ในการอ่าน  ทบทวน
ค าศพัทใ์หม่ๆ  ทบทวนค าศพัทเ์ก่าจากนั้นครูก าหนดเร่ืองท่ีอ่าน แลว้ให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่างๆ  ตามท่ีครู
จดัเตรียมไว ้ เช่น  อ่านเร่ืองในใจแลว้จบัคู่อ่านออกเสียงให้เพ่ือนฟังเเลว้ช่วยกนัแกไ้ขจุดบกพร่อง  หรือครู
อาจให้นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม วิเคราะห์ตวัละคร  วิเคราะห์ปัญหาว่าจะเป็นอย่างไร  ต่อไป  เป็นตน้
 ขั้นท่ี 4  หลงัจากกิจกรรมการอ่าน ครูอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน โดยจะเน้นฝึกทกัษะต่างๆในการอ่าน  
เช่นการจบัประเดน็ปัญหา  การท านาย  เป็นตน้      
 ขั้นท่ี 5 นกัเรียนรับการสอบอ่านจะไดรั้บคะแนนทั้งเป็นรายบุคลและเป็นทีม  
 ขั้นท่ี 6 นกัเรียนจะไดรั้บการสอนและฝึกทกัษะการอ่านเป็นรายสัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วนั เช่น 
ทกัษะการอ่านจบัใจความ การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  การใชเ้หตุผล  เป็นตน้   
 ขั้นท่ี 7 นกัเรียนจะไดรั้บชุดการเรียนการสอนเขียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือกหวัขอ้การเขียนไดต้าม
ความสนใจ นกัเรียนจะช่วยกนัวางแผนการเขียนเร่ือง  ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 ขั้นท่ี  8  นกัเรียนไดเ้ลือกการบา้นให้เลือกอ่านหนงัสือท่ีสนใจ  และเขียนรายงานเร่ืองท่ีอ่านเป็น
รายบุคคล  ให้ผูป้กครองตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านท่ีบ้านโดยมีแบบฟอร์มให้  จึงกล่าวไดว้่าวิธีการ
สอนแบบร่วมมือ  CIRC สมาชิกทุกคนในกลุ่มพยายามช่วยเหลือกัน เ พ่ือให้กลุ่มได้รับรางวัล  
เพราะฉะนั้นทุกคนตอ้งพยายามท าคะแนนของตนเอง     
 ดงันั้นสรุปไดว้่าการสอนแบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ให้แก่ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ  3-4 คน  ซ่ึงในกลุ่มประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม                 

ขั้นตอนการจดักิจกรรมวธีิการสอนแบบร่วมมือ  CIRC                             
ศิริวรรณ   อินทร์พ่วง  (2540  หน้า  24-25)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดักิจกรรมวิธีการสอนแบบร่วมมือ  
CIRC ไวด้งัน้ี          
 1. เป็นการสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน  การสอนแบบตวัต่อตวัท าให้นกัเรียนสนใจ  
 2. ครูผู ้สอนน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบเป็นรายบุคคล  ของสมาชิกในกลุ่มมาเฉล่ียเป็น
คะแนนของกลุ่ม  ท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มพยายามช่วยเหลือกนั เพ่ือให้กลุ่มไดรั้บรางวลั  
 3. การทดสอบคะแนนท่ีไดเ้ป็นรายบุคคล  สามารถช่วยให้กลุ่มของตนเองไดค้ะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงได ้ เพราะฉะนั้นทุกคนตอ้งพยายามท าคะแนนของตนเองอยา่งเตม็ท่ี   
 4. นกัเรียนมีโอกาสไดท้ างานร่วมกนัท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ   
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 5. นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางสงัคม  มีเพ่ือนร่วมงานช่วยท าให้เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกนั 
 6. นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนท่ีดี  จะเกิดความภูมิใจว่ามีส่วนช่วยเหลือ  
 7.  การตอบค าถามของครู  การแบ่งกลุ่มของนกัเรียนท าให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออก  ไม่อาย
ท่ีจะตอบค าถาม          
 ทิศนา  แขมมณี  (2554) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดักิจกรรมวิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC ไวว้่า
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือท่ีใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะรูปแบบน้ี
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม  คือกิจกรรมการอ่านแบบเรียน  การสอนอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  และ
การบูรณาการภาษากบัการเรียน        
 ดงันั้นสรุปไดว้่าขั้นตอนการจดักิจกรรมวิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC เป็นรูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือรูปแบบหน่ึงเพ่ือออกแบบการสอนอ่าน  เขียน  โดยครูผูส้อนจะแบ่งนกัเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  
แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง  2  คน  และความสามารถในการ
อ่านต ่า  2  คน  ครูผูส้อนจะจดันกัเรียนแต่ละกลุ่มเป็นคู่  ระหว่างผูท่ี้เรียนเก่งและผูท่ี้เรียนอ่อน ช่วยกนัท า
กิจกรรมการอ่านท่ีครูมอบหมาย                    

3. งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง                
  งานวจิยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวธีิการสอนแบบร่วมมือ CIRC    
 พาภรณ์  เพียรพิสยั  (2547) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางความเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม  CIRC พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ด
กิจกรรม  CIRC  มีผลสมัฤทธ์ิทางความเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05     

วิธีด าเนินงานวิจัย         

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง        
 1.  ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เกษมพิทยา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จาก 4 ห้องเรียน 
จ านวน 124  คน          
 2.  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30  คน รวมทั้งหมด   60  คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  
Random  Sampling)  จากการน าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การสอบกลางภาค  วิชาภาษาไทย   ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  2562  มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  (ANOVA) เลือกห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นใช้
วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก  ได้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง                    
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ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิยั               

  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC และวิธีการสอนแบบปกติ  

จ านวน   6  ชัว่โมง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี       

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาไทย    

 1.2 ศึกษาเอกสาร  ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC  

 1.3 ก าหนดเน้ือหาสาระจ านวน  6  เร่ือง  และระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง   

 1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  จ านวน   6   แผน 6  

ชัว่โมง            

 1.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  และแผนการจดัการเรียนรู้

ดว้ยวิธีปกติท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและมี

ค่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                       

    2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ใช้ว ัดความสามารถในการอ่าน

ภาษาไทยก่อนและหลงัการทดลอง  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้ซ่ึงมีวิธีการ

หาคุณภาพดงัน้ี          

 2.1  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ท่ีสร้างข้ึน  เสนอต่อผูเ้ ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  และความ

สอดคลอ้งระหว่างค าถามและจุดประสงค์  โดยมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากนั้นพิจารณาค่า

ดชันีความสอดคลอ้งจะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั  0.50  จึงจะมีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได

 2.2  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยไปทดลองใช ้ (Try  out) กบันกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  30  คน     

 2.3  น าค าตอบของนกัเรียนตรวจให้คะแนน  และน ามาวิเคราะห์สถิติรายขอ้ โดยพิจารณาจากค่า

ความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.2 – 0.8   ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.20 – 1.00  และหาค่าความ

เช่ือมัน่  kr-20          

 2.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  30 ขอ้  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        

 1.  สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างการสอนโดยใชวิ้ธีการ

สอนแบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ คือ t-test  Independent   x̅  ,  S.D  

 2. สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างการสอนโดยใช้

วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน คือ t-test  Dependent     

 3.  สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างการสอนโดยใช้

วิธีการสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน คือ t-test  Dependent    

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล           

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี         

 ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างการสอนโดยใชวิ้ธีการสอน

แบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ       

 ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย

ใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC        

 ตอนท่ี 3  การเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

วิธีการสอนแบบปกติ          

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 โดยใช้

วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอยา่ง N x̅ S.D T Sig 
กลุ่มทดลอง  (ม.3/1) 30 21.10 2.07 

5.025 0.00 
กลุ่มควบคุม (ม.3/2) 30 18.63 1.71 
*p < .05 

ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นไดว้่ากลุ่มท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 

คือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 มีค่าเฉล่ียของคะแนนในการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

ภาษาไทยหลงัเรียนเท่ากบั   21.10   คะแนน   มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.07  และกลุ่มท่ีสอนดว้ยวิธีการ

สอนแบบปกติ  ก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุมคือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/2 มีค่าเฉล่ียของคะแนนในการท า
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยหลงัเรียนเท่ากบั  18.63    คะแนน   มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.71  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ามีค่า   T    คือ  5.02   และมีค่า   Sig  0.00  ซ่ึงค่า  Sig  มีค่า

น้อยกว่า  0.05  อธิบายไดว้่า  ผลการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยวิชาภาษาไทย ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ  อย่างมี

นยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตารางท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  

กลุ่มทดลอง (ม. 3/1) N x̅ S.D T Sig 
ก่อนเรียน (pre  test) 30 17.17 1.70 

-18.85 0.00 
หลงัเรียน (post  test) 30 21.10 2.07 
*p < .05 

ตารางท่ี 2  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย  

17.17 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.70  และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  21.10  คะแนน   มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  2.07  และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ามีค่า  T  คือ  -18.85   และค่า   Sig  0.00  ซ่ึงค่า  Sig  

มีค่าน้อยกว่า  0.05  อธิบายไดว้่าผลการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี  

0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ 

กลุ่มควบคุม (ม. 3/2) N x̅ S.D T Sig 
ก่อนเรียน (pre  test) 30 16.50 2.04 

-13.58 0.00 
หลงัเรียน (post  test) 30 18.63 1.71 
*p < .05 

ตารางท่ี 3  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ  ก่อนเรียน  มีคะแนนเฉล่ีย  16.50    

คะแนน   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.04  หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  18.63  คะแนน   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

1.71  และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ามีค่า  T  คือ  -13.58   และค่า   Sig 0.00  ซ่ึงค่า  Sig  มีค่าน้อยกว่า  



10 
 

0.05   อธิบายไดว้่าผลการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี  0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

สรุปผลการวิจัย               
 1. ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05     
 2.  ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05     
 3.  ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

อภิปรายผล                 
 1.  จากผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05  
อาจเน่ืองมาจาก  วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC กบัวิธีการสอนแบบปกติ  มีความแตกต่างกนั วิธีการสอน
แบบร่วมมือ CIRC จะเน้นท่ีกิจกรรมการอ่าน โดยท่ีผูเ้รียนในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์กนั  ท างานร่วมกนัเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายเดียวกนั         
 2.  ผลการวิจัยพบว่า   การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  
เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  กล่าวคือ  ผูใ้ดก็ตามเม่ือไดจ้ัดกิจกรรมเรียนรู้การอ่าน
ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC  เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์ของนักเรียนกับ
นกัเรียนดว้ยกนั  นกัเรียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติักิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม  ไดแ้สดงความคิดเห็น การใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC  เป็นการใชวิ้ธีการสอนการอ่านภาษาไทยไดศ้กัยภาพดียิ่งข้ึน 
 3. จากผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05  เป็นผล
มาจากกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน  กล่าวคือ  ผูใ้ดก็ตามท่ีไดรั้บค าแนะน าจากครูท่ีสั่งสอนในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ไม่ว่าจะเป็น  เทคนิควิธีการของครูผูส้อน โดยให้นกัเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกิจกรรม
กลุ่ม  มีการเพ่ิมกิจกรรมในการเรียนการสอน  ยอ่มส่งผลให้นกัเรียนมีพฒันาการในการเรียนท่ีดีข้ึน    
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ข้อเสนอแนะ           

1. ครูตอ้งอธิบายการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC   โดยการอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ  การท ากิจกรรม ในแต่ละคร้ัง
เพ่ือให้นกัเรียนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       
 2.  ควรน าเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลายมาฝึกนกัเรียน  เช่น  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์ สารานุกรม  หนงัสือ
อ่านนอกเวลา  ฯลฯ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

 1.  ควรศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านในรูปแบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการใชรู้ปแบบวิธีการสอนแบบร่วมมือกบัรูปแบบการสอนอ่ืนๆ เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน        
 3.  ควรใชวิ้ธีการสอนแบบร่วมมือ  CIRC   กบักลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง  
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