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บทคัดย่อ 
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ระหว่างการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือ CIRC (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 76 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) โดยวิธีการจับ
สลากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการจับใจความ จ านวน 30 ข้อ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่านักเรียนท่ีสอน
โดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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(2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวา
อุปถัมภ์ ท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (3) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยม
นาคนาวาอุปถัมภ์ ท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
ค าส าคัญ : วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ; การอ่านจับใจความ 

 
บทน า 
 การอ่านที่เป็นบทบาทส าคัญในประจ าวันนั้นคือ การอ่านจับใจความ เนื่องจากเป็นการอ่านท่ี
สามารถรับสารแล้วเกิดความเข้าใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันบทบทของการอ่านจับใจความจะส าคัญต่อ
ด้านการศึกษาเนื่องจากท้ังเด็กและผู้ใหญ่ต้องน าไปใช้พัฒนาการเรียนในวิชาอื่น ๆ  
 ด้วยโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนท่ี
เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาโดยไม่มีการสอบวัดความรู้หรือการสอบแข่งขันก่อนเข้าเรียน 
ปัญหาท่ีพบและควรแก้ไขปรับปรุงคือ ปัญหาการอ่านจับใจความ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
ในตัวช้ีวัดการอ่านจับใจความในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ท่ีผ่านมา 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเป็นวรรณคดีท่ีต้องใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อจับใจความ 
เพราะนักเรียนไม่สามารถอ่านโจทย์หรือค าถามได้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง  จึงท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการอ่านข้อค าถามวิชาอื่น ๆ ลดลง และจะส่งผลไปสู่การทดสอบในระดับอื่น ๆ ต่อไป  
 ครูผู้สอนจึงคิดปรับเปล่ียนวิธีสอน จากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยท่ีเป็นวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคการอ่านและการเขียน จึงมีความสนใจท่ีจะใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC  
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความและพัฒนาความสามารถในการอ่านจับในความของนักเรียนให้ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ระหว่างการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอน 
แบบปกต ิ
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้  
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้  
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ 
วิธีสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านจับใจความความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ส านักงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 รวมนักเรียนท้ังส้ิน 180 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน  
รวมนักเรียนท้ังส้ิน 76 คน ซึ่งได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อหาห้องท่ีมีผลคะแนน 
ไม่แตกต่างกันมา 1 คู่ โดยวิธีการจับสลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 38 คน ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือ CIRC  และเลือก 1 
ห้องเรียน เป็นกลุ่มควบคุมคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 จ านวน 38 คน ได้รับการสอนโดยวิธี
สอนแบบปกติ  
 3. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 
 4. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 5.ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ทดสอบก่อนเรียน 1 
ช่ัวโมง สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 ช่ัวโมง ทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 8 ช่ัวโมง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้วิธีสอนแบบ CIRC เป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอนอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 
 2. เป็นแนวทางการใช้วิธีสอนแบบ CIRC จัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับช้ันอื่น ๆ 
 3. เป็นแนวทางการใช้วิธีสอนแบบ CIRC จัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้
การสอนอ่านและเขียนในคราวต่อไป      
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 การทบทวนวรรณกรรม 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
      1.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ 
 สนิท สัตโยภาส (2546, หน้า 9)  กล่าวว่า การอ่านจับใจความ เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านมุ่งจับ
สาระส าคัญของข้อความหรือเรื่องราวท่ีอ่านได้ การอ่านนี้มักใช้กับการอ่านงานเขียนประเภทข่าว สาร
คดี บทความ นิทาน เรื่องส้ัน และนวนิยาย เป็นต้น 
 เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2528, หน้า 22) กล่าวว่า การอ่านจับใจความ คือ สามารถจับ
สาระส าคัญในแต่ละย่อหน้าได้ โดยจับประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้าด้วยวิธีตัดรายละเอียด
หรือข้อปลีกย่อยออกไป 
 สมบัติ จ าปาเงิน และ ส าเนียง มณีกาญจน์ (2542, หน้า 65) กล่าวว่า  การอ่านจับใจความ 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถจับใจความส าคัญแต่ละย่อหน้าหรือหลาย ๆ ย่อหน้าได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย า ใจความส าคัญ ได้แก่ข้อความท่ีท าหน้าท่ีครอบคลุมใจความของข้อความอื่น ๆ ในตอนนั้น ๆ 
ไว้หมด ข้อความท่ีเหลือเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้น 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปความหมาของการอ่านจับใจความได้ว่า การอ่านจับใจความ เป็น
การอ่านท่ีมุ่งเน้นเพื่อเอาเนื้อหาสาระจากเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของการอ่านท่ีทุกคน
ต้องมีความสามารถจับใจความและเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้  
 1.2 หลักการอ่านจับใจความ 
 นาวินี หล าประเสริฐและคณะ (2560, หน้า122-125) กล่าวว่า หลักการอ่านจับใจความซึ่ง
สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อ่านได้ ดังนี้ 
 1. ควรขยายฐานประสบการณ์ของตนเอง ผู้ท่ีสามารถอ่านจับใจความได้ดีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ดีพอสมควร 
 2. ควรสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการอ่าน การสร้างแรงจูงใจสามารถกระท าได้โดยการ
อ่านเรื่องอย่างคร่าว ๆ และต้ังค าถามน าตนเองขณะท่ีอ่านเรื่อง ผู้เรียนควรพยายามตอบค าถามเหล่านี้ 
ซึ่งจะท าให้รวบรวมข้อมูลส าคัญของเรื่องได้อย่างครบถ้วน 
 3. ควรสังเกตและพิจารณาโครงสร้างของย่อหน้า การเขียนข้อความเป็นย่อหน้านั้นผู้เขียนท่ีดี
จะต้องเข้าใจกลวิธีการสร้างและเรียบเรียงย่อหน้าให้ชัดเจน ซึ่งย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความ
ส าคัญเพียงใจความเดียว 
 4. พิจารณาโครงสร้างการเขียนแสดงเหตุผล นักเรียนควนพิจารณาข้อความหรือเรื่องท่ีอ่าน
ว่า ผู้เขียนมีวิธีสัมพันธ์แต่ละย่อหน้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร โดยวิธีการสัมพันธ์ย่อหน้า เพื่อให้สามารถ
จับใจความได้อย่างแม่นย า ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่อไป 
 5. ควรสังเกตข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งช้ีใจความส าคัญ ผู้เรียนควรสังเกตและจดจ าข้อมูลท่ีเป็นตัว
บ่งช้ีใจความส าคัญ ได้แก่ ภาพ แผนภาพ แผนภูมิ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ท่ีปรากฏในเรื่องท่ีอ่าน 
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เนื่องจากตัวบ่งช้ีเหล่านี้จะแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลท่ีส าคัญของเรื่อง และท าให้เข้าใจภาพรวมของเรื่อง
ท่ีอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 6. ควรใช้กลวิธีสร้างความเข้าใจและการจ า หากข้อมูลหรือเรื่องท่ีอ่านมีขนาดยาว การใช้
กลวิธีสร้างความเข้าใจและการจ า จะช่วยให้นักเรียนจับใจความส าคัญของเรื่องได้ง่ายและแม่นย ามาก
ขึ้น กลวิธีท่ีนักเรียนสามารถน ามาใช้ ได้แก่ การจดบันทึกสรุป การเขียนแผนภาพหรือแผนผังสรุปการ
ท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ลงบนข้อความ  
 7. ควรพิจารณาและจดจ าความหมายของศัพท์ท่ีส าคัญในเรื่อง เนื่องจากนักวิจัยด้านการอ่าน
พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านจับใจความหรือการเข้าใจเรื่องท่ีอ่านคือความ
เข้าใจค าศัพท์ของผู้อ่าน ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ด้วยการศึกษาความหมายของ
ค าศัพท์ท่ีปรากฏในเรื่องจากพจนานุกรม 
 8. ควรอ่านทบทวนใจความส าคัญของเรื่องอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนควรทบทวนใจความส าคัญ
ของเรื่องท่ีอ่าน หากระลึกถึงเรื่องท่ีเคยอ่านแล้วเกิดภาวะลืมหรือจ าไม่ได้ การทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
จะท าให้จดจ าเรื่องท่ีอ่านได้คงทนยิ่งขึ้น 
 ศศิธร ธัญลักษณานันท์ (2542, หน้า 1) กล่าวว่า หลักการอ่านจับใจความมี 2 วิธี   
 1. การอ่านจับใจความรวม เป็นการอ่านอย่างรวดเร็ว เพื่อส ารวจว่า ใจความ 
ส่วนใหญ่ของเรื่องนั้นมีลักษณะหรือจุดมุ่งหมายอย่างไร รายละเอียดของเนื้อหามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร การอ่านจับใจความรวมเป็นขั้นการอ่านขั้นต้นท่ีจะเลือกอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อไป 
 2. การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ หรือข้อความท่ีส าคัญ ด้วย
การจดบันทึกย่อ หรือจดจ าไว้ในสมอง หรือด้วยการขีดเส้นใต้ไว้ในหนังสือนั้นใจความส าคัญท่ีผู้อ่าน
ได้รับ อาจมีหลายลักษณะตามแต่จะต้องการ  
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปหลักการอ่านจับใจความได้ ดังนี้  
 1. การปรับความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้เข้ากับเรื่องท่ีจะอ่าน โดยส ารวจตนเองว่ามี
ความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใดต่อเรื่องท่ีจะอ่าน 
 2. การอ่านโดยภาพรวม เป็นการอ่านเพื่อส ารวจว่าเนื้อหาของเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไร เป็น
การอ่านแบบเบ้ืองต้นก่อนอ่านรายละเอียด  
 3. การพิจารณาโครงสร้าง ย่อหน้า เหตุผลของเรื่องท่ีอ่าน เนื่องจากใจความของเรื่องมักจะมี
ความเกี่ยวสัมพันธ์กันในแต่ละย่อหน้า 
 4. การจดจ าหรือการจดบันทึกด้วยความเข้าใจของตนเอง ทบทวนเนื้อเรื่อง ค าศัพท์จากเรื่อง
ท่ีอ่าน หรือจดบันทึกด้วยแผนผังเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC 
  2.1 ความหมายของวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC 
 วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ (2560, หน้า 162) กล่าวว่า วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค
การอ่านและการเขียนเรียงความหรือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
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Composition) เดิมซึ่งเป็นเทคนิควิธีสอนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับการสอนอ่าน
โดยเริ่มจากการสอนอ่าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และจากการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเรียงความ ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีใช้ในสหรัฐอเมริกา และมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายและประสบ
ผลส าเร็จโดยเฉพาะส าหรับการสอนด้านภาษา  
 ทิศนา  แขมมณี (2561, หน้า 270) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนของวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC ดังนี้ CIRC หรือ “Cooperative Interated Reading And Composition” เป็น
กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะรูปแบบนี้ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือกิจกรรมการอ่านแบบเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจ และบูรณาการภาษา
กับการเรียน 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปความหมายวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยรวมกลุ่มของผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านสู่การเขียนด้วยการร่วมมือช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่มให้บรรลุผลส าเร็จ 
2.2 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC 
 วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ (2560, หน้า 164) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านและเขียน ควรประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 1. ครูน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่าน วิธีอ่าน ความส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจพอ
สังเขป อธิบายความส าคัญของการเขียน วิธีเขียนแบบต่าง ๆ ของการเขียน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
และกันระหว่างการอ่านและเขียน 
 2. ครูด าเนินการสอน ยกตัวอย่างบทอ่าน ครู-นักเรียนร่วมกันอ่านบทอ่านท าความเข้าใจ 
ถาม-ตอบ ช้ีให้เห็นประเด็นส าคัญ โครงสร้างของข้อความ ประโยคต่าง ๆ ความเช่ือมโยงของข้อความ 
หรือประโยคในบทอ่าน ใช้กิจกรรมการอ่านโดยพยายามบูรณาการช้ีให้เห็นลักษณะวิธีการเขียน  
ซึ่งฝึกหัดเขียนควรเริ่มจากการเขียนตอบง่าย ๆ การสร้างประโยคจาก ค าศัพท์หรือค าเช่ือม ค าขยาย  
 3. ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง สาระส าคัญประเด็นหลัก -รอง ลักษณะของ
เนื้อเรื่องโครงสร้างประโยคท่ีใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหรือประโยคต่าง ๆ และบทความของ
เรื่อง รวมท้ังฝึกให้คาดคะเนจุดจบของเรื่อง หรือบทสรุปของเรื่องท่ีจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เรื่องราว
ต่าง ๆ ความเป็นไปได้หรือจินตนาการสร้างสรรค์ความคิด 
 4. จัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ เช่นเดียวกับกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบอื่น 
ๆ แจกใบความรู้ ใบกิจกรรม ให้ 2 -3 คนต่อ 1 ชุด เพื่อจะได้ร่วมมือกันเรียน ร่วมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรมตามข้อตกลงท่ีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนด าเนินการเรียนรู้ 
 5. สมาชิกกลุ่มทุกกลุ่มร่วมกันเรียนรู้และอ่านใบความรู้ ฝึกกิจกรรมตามใบงานท่ีครูเตรียมไว้
ให้ โดยครูคอยติดตามดูแล ถาม-ตอบ การฝึกปฏิบัติของนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
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 6. การให้ฝึกหัดการเขียนควรให้สมาชิกได้ตรวจสอบการเขียนของเพื่อน ช่วยกันปรับปรุง
แก้ไขงานของกันและกันให้ถูกต้อง ในการฝึกเขียนจากบทอ่านควรสอดคล้องกับ รูปแบบของบทอ่าน
ในตอนเริ่มแรก แล้วค่อยพัฒนาเป็นการเขียนในลักษณะอื่น ๆ ท่ีซับซ้อน และใช้ความคิดมากขึ้น 
 7. การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและวัดผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน ครูควร
ออกแบบทดสอบ ก าหนดเกณฑ์และให้คะแนนโดยท่ีนักเรียนรู้วิธีให้คะแนน สามารถตรวจให้คะแนน
ตนเองและค านวณคะแนนกลุ่มของตนเองได้ 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนวิธีสอน
แบบร่วมมือ CIRC โดยประมวลความรู้ท่ีสังเคราะห์จาก วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ (2560) ได้วิธีสอน
แบบร่วมมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. ข้ันน าเสนอความรู้ การน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเช่ือมโยงการอ่านกับการ
เขียนในเบื้องต้น โดยก าหนดบทอ่านและตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ประโยค ข้อความ และ
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีปรากฏในบทอ่าน พร้อมฝึกการคาดคะเน สรุปสาระส าคัญ และความคิดสร้างสรรค์
จากเรื่อง 
 2. ขั้นจัดกิจกรรมการอ่าน การจัดกลุ่มของนักเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
อ่อน ใช้บทอ่านท่ีก าหนดในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ประกอบกับการใช้ใบความรู้ และใบกิจกรรม 
ในการฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนสรุปจากการอ่านของนักเรียน โดยแลกเปล่ียนกันตรวจสอบ 
และปรับปรุง กันภายในกลุ่ม ครูดูแล แนะน ากิจกรรมกลุ่มอย่างท่ัวถึงทุกกลุ่ม 
 3. ข้ันการวัดและประเมินผล (1) ครูก าหนดการวัดและเกณฑ์ประเมินผลการอ่านทั้งแบบ
กลุ่ม และรายบุคคล (2) นักเรียนใช้เกณฑ์ประเมินผลการอ่านแบบรายบุคคล และร่วมกันประเมินผล
ของกลุ่ม  

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กนกวรรณ ภู่ทิม (2560, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและการเขียนวิชาภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการประยุกต์ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน  1 ห้องเรียน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ  
มีความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ์ ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 180 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวา
อุปถัมภ์ ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 76 คน ซึ่งได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1  
 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) สุ่มอย่างง่ายโดย
วิธีการจับสลากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 จ านวน 38 คน   

2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบ CIRC จ านวน 3 แผน แผนละ 2 
ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 6 ช่ัวโมง น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงเชิงเนื้อหา และน าผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง  
และเหมาะสมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เพื่อน าแผนไปใช้ส าหรับกลุ่มทดลอง  
 2.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  จ านวน 3 แผน แผนละ 2 
ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 6 ช่ัวโมง น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงเชิงเนื้อหา และน าผลการตรวจสอบค่าดัชนีคว ามสอดคล้อง 
และเหมาะสมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เพื่อน าแผนไปใช้ส าหรับกลุ่มควบคุม 
 2.3 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวิธีการหาคุณภาพ ดังนี้ 
(1) เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อค าถาม (2) เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความต่อผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม และความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับระดับความสามารถ โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (3) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 
จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลมาตรวจให้คะแนน (4) น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจ
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ให้คะแนน และน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป จากนั้นเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 – 1.00 ไว้ 30 ข้อ น าไปหาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตร 
KR-20 มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 (5) น าแบบทดสอบท่ีได้ 30 ข้อ จัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. การด าเนินการทดลอง  
 3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถในการ
จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
จ านวน 38 คน และ กลุ่มควบคุม จ านวน 38 คน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
 3.2 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC กับกลุ่มทดลอง จ านวน 38 คน ด าเนินการสอน 3 ครั้ง ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง และใช้
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุม จ านวน 38  คน 
ด าเนินการสอน 3 ครั้ง ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง 
 3.3 ทดสอบก่อนเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการ
จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
จ านวน 38 คน และ กลุ่มควบคุม จ านวน 38 คน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
 3.4 น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ทางสถิติ และข้อมูลท่ี
ได้จากการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการสอนระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับ

วิธีสอนแบบปกติ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการสอนระหว่าง
วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 

วิธีสอน N  ̅ S.D. t Sig. 
วิธีสอนแบบร่วมมือCIRC 38 17.29 3.28 

2.48 .015* 
วิธีสอนแบบปกติ 38 15.21 3.98 

*P < .05 
จากตารางท่ี 1 พบว่า  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้วิธีสอน

แบบร่วมมือ CIRC และนักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC มีความสามารถในการอ่านจับใจ
ความหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีก าหนด  
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2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอนโดยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอน
โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC 

การทดสอบ N  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 38 12.66 3.85 

11.00 .000* 
หลังเรียน 38 17.29 3.28 

*P < .05 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอน

แบบร่วมมือ CIRCก่อนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีความสามารถ
ในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีก าหนด   
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอน 

โดยวิธีสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 38 13.00 4.38 

4.86 .000* 
หลังเรียน 38 15.21 3.98 

*P < .05 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอน

แบบปกติ ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีความสามารถใน

การอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีก าหนด   

อภิปรายผล 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ์ ท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC สูงกว่านักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 1 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการ
สอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC เป็นการรวมผู้เรียนเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถ เพื่อให้ท า
กิจกรรมท่ีเน้นการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ  วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ (2560: 163) 
การเรียนแบบร่วมมือ CIRC เป็นเทคนิคการบูรณาการการอ่านและการเขียนโดยร่วมมือกันเรียนรู้ 
CIRC หลักการสอนของครูให้นักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม การอ่านและการเขียน โดย
ยึดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนเป็นหลัก และสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้า
ของ กนกวรรณ ภู่ทิม (2560 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการ
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ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ์ ท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 2 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เนื่ องจากวิธีสอนแบบร่วมมือ 
CIRC เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้เรียนให้เกิดการร่วมมือ และช่วยเหลือกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ท่ีมีความสอดคล้องกับ สุวิทย์  มูลค าและอรทัย มูลค า (2550:134) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีจัดให้ ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจน 
สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ กนกวรรณ ภู่ทิม (2560: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการ
สอนอ่านแบบปฏิบัติการ มีความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ์ ท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 3 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ เนื่องจากวิธีสอนแบบปกติ  
มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมท่ีแตกต่างจากวิธีสอนแบบร่วมมือแต่สามารถท าให้
ผู้เรียนพัฒนาความรู้ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับครูในการจัดการสอนโดยวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ดังนี ้
      1.1 ครูควรจัดท าค าอธิบายขั้นตอนเพื่อช้ีแจงขั้นตอนของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างครูกับผู้เรียน 
      1.2 ครูควรสร้างความตระหนักในการท ากิจกรรมกลุ่มให้มีบรรยากาศของการช่วยเหลือ
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน เพื่อให้การสอนโดยใช้วิธีร่วมมือ CIRC ตรงตามเป้าหมายมากท่ีสุด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ท่ีหลากหลายเพื่อ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ได้มีประสิทธิภาพในการการสอนมากท่ีสุด 
      2.2 ควรศึกษางานวิจัยท่ีใช้ตัวแปรอิสระเป็นวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ท่ีใช้พัฒนาการ
สอนอ่านแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางท่ีหลากหลายในการสอนอ่านให้ดีขึ้น 
      2.3 ควรใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC ในการพัฒนาการอ่านจับใจความในระดับช้ันอื่น ๆ  
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