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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนและหลังการเรียนด้วย
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC และ 2) เปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้รูป
แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 
จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่อง
มอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื CIRC แบบวดัความ
สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบประเมินความมุ่งมั่นในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา ที่เรียนด้วยการใช้รูปแบบการเรียน
รู้แบบร่วมมือ CIRC หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) 
ความมุ่งมัน่ในการเรียนของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนนาสว่งวิทยา ทีเ่รยีนดว้ยการใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ:  การเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความมุ่งมั่นในการเรียน

1 อาจารย์ ดร. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2, 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1 Lecturer Dr., Department of Curriculum and Instruction, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat  

Open University
2, 3 Asst. Prof. Dr., College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University 



Journal of Education, Mahasarakham University 155 Volume 9 Number 3 July - September 2015

Abstract
The purposes of this research were 1) to compare analytical reading ability of  

Mathayom Suksa II Students at Nasuang Wittaya School in Ubon Ratchathani province before 
and after learning by using Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), and 
2) to compare learning perseverance of Mathayom Suksa II Students at Nasuang Wittaya  
School in Ubon Ratchathani province before and after learning by using Cooperative  
Integrated Reading and Composition (CIRC). The sample consisted of 38 Mathayom Suksa 
II students at Nasuang Wittaya School in Ubon Ratchathani province in the second semester, 
2013 Academic Year, obtained by cluster sampling. The employed research instruments 
were learning management plans using Cooperative Intergrated Reading and Composition 
(CIRC), analytical reading test, and learning perseverance assessment. Statistics employed 
for data analysis were percentage, the mean, standard deviation and t-test. The findings of 
the research were that 1) the post-learning analytical reading abilities of Matthayom Suksa II 
students at Nasuang Wittaya School in Ubon Ratchathani who learned by using Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) were significantly higher than their pre-learning 
counterparts at the .05 level, and 2) learning perseverance of Matthayom Suksa II students 
at Nasuang Wittaya School who learned by using Cooperative Integrated Reading and  
Composition (CIRC) were significantly higher than their pre-learning counterparts at the .05 
level.

Keywords:  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), analytical reading skills, 
learning perseverance

บทนำา
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ได้ระบุ 

ความสำาคญัของภาษาไทยไวใ้นหลกัสตูรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ให้มี
ความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ใช้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูล สารสนเทศต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

วจิารณ ์และสรา้งสรรค ์ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง
ทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นทักษะ
ที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำานาญในการใช้ภาษา
เพือ่การสือ่สารและการเรียนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้เพือ่นำาไปใชใ้นชวิีตประจำาวัน ดังนัน้ ในการ
เรยีนภาษาไทยจงึตอ้งเรยีนรูใ้หเ้กดิทกัษะทีถู่กตอ้ง
เหมาะสมในฐานะทีภ่าษาไทยเปน็เครือ่งมอืในการ
เรียนรู้ และเป็นวัฒนธรรมของชาติที่เสริมสร้าง
ความงดงามในชีวิต ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้  
(กรมวิชาการ, 2544: 1) ภาษาไทยจึงเป็นทั้ง
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เอกลกัษณข์องชาติทีแ่สดงอตัลกัษณค์วามเปน็ไทย  
และเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และดำารง
ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงมีบทบาท
และหน้าที่หลักในการสร้างทักษะเพื่อการสื่อสาร
และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้กลุ่มสาระอื่น 
ตลอดจนปลกูฝงัศลิปวฒันธรรมและความเปน็ไทย 
แก่ผู้เรียน

เมื่อกล่าวถึงทักษะการส่ือสารที่เฉพาะ
เจาะจงนั้น ทักษะการอ่านมีความสำาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง เสนีย์ วิลาวรรณ (2546: 
109) ได้ให้เหตุผลไว้ว่าเป็นเพราะการอ่านเป็น
เครื่องมือสำาคัญที่ช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้   
ความคิด ความเพลิดเพลิน มีความเข้าใจเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สามารถปรับตัว
ใหเ้ขา้กบัความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์กับตนเองและ
ประเทศทั้งสิ้น นอกจากนี้ สุจริต เพียรชอบ และ
สายใจ อนิทรมัพรรย ์(2538: 98) ยงัได้กลา่วเนน้
ย้ำาว่า การอ่านหนังสือนั้นมิใช่หมายความเพียงว่า
อ่านออกหรือไม่ออก หากแต่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการอ่าน มีความเข้าใจในคำาศัพท์สำานวนหรือ
จุดประสงค์ที่ผู้เขียนส่งมา จึงจะสามารถนำาสาระ
ความรูจ้ากเรือ่งทีอ่า่นไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มที ่
ทักษะการอา่นจงึเปน็ทักษะทีส่ำาคญัและใช้มากใน
ชวีติประจำาวนั เพราะเป็นทกัษะท่ีผูเ้รยีนใช้แสวงหา
สรรพวทิยาการต่างๆ หากผูเ้รยีนมทัีกษะการอา่น
อย่างดีแล้ว ย่อมสามารถนำาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูใ้นสาขาวชิาอืน่ได้ดเีช่นกนั การ
อ่านจึงนับเป็นทักษะสำาคัญในชีวิตประจำาวันที่ส่ง
เสริมผู้อ่านให้ไปสู่โลกแห่งความรู้ที่มีอยู่มากมาย
ในปัจจุบัน 

การอ่านมีหลายประเภท แต่การอ่าน
เชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น
กว่าการอ่านท่ัวไป กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียงการ

อ่านเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่
ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนในด้าน
ต่างๆ ด้วย ผู้อ่านจึงต้องอ่านอย่างละเอียดให้
ได้ใจความครบถ้วน แล้วจึงแยกแยะให้ได้ว่าส่วน
ต่างๆ นั้นมีความหมายและความสำาคัญอย่างไร
บ้าง แต่ละด้านสัมพันธ์กับส่วนอื่นอย่างไร ดัง
นั้น กรมวิชาการ (2545: 2) จึงได้แนะนำาให้ครู
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์
ให้ผู้เรียนได้อ่านอย่างจริงจัง เพื่อนำาไปสู่การสร้าง
ความรู้ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา การสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำาเนินชีวิต 

การอ่านเชิงวิเคราะห์จึงเป็นทักษะที่มี
ความสำาคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับการ
ฝึกฝน เพราะเป็นการอ่านในข้ันสูง การจะเข้าใจ
ถึงสิ่งที่ อ่านต้องใช้ความคิดในการใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองเรื่องราวที่อ่านอย่างละเอียดรอบคอบ 
วิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านให้ได้ต้องใช้ทักษะที่ผ่าน
การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ จึงจะสามารถอ่าน
เชิงวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว การ
อ่านเชิงวิเคราะห์จะมีประสิทธิภาพดีได้นั้น ผู้อ่าน
จะต้องมีความสามารถในด้านการอ่านดังท่ี เคียง
เพ็ญ พรหมพล (2551: 1) ได้นำาเสนอไว้ว่า การ
อ่านคิดวิเคราะห์ เป็นเสมือนส่วนตกผลึกของผล
การเรยีนรูก้ลุม่สาระตา่งๆ เพราะสะทอ้นถงึความ
สามารถในการเขา้ใจเรือ่งทีอ่า่นโดยนำามาวเิคราะห ์
สังเคราะห์ แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์จินตนาการ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม การอา่นเชงิวเิคราะหจ์งึมคีวาม
จำาเป็นและมีความสำาคัญต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มุ่งเน้นศึกษาการจัดการเรียนการสอนทักษะการ
อ่านโดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อเป็นการ
ปูพื้นฐานการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนจนสามารถนำา
ทักษะดังกล่าวไปใช้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในสาขา
วิชาอืน่ตอ่ไป ทัง้ยงัเปน็การสง่เสรมิคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ที่ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนจน
ประสบผลสำาเร็จตามศักยภาพของตนเองอีกด้วย
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่
2 โรงเรยีนนาสว่งวทิยา จงัหวดัอุบลราชธาน ีผูว้จิยั
พบวา่ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้มเ่ปน็ไปตามที่
คาดหวังไว้ กล่าวคือ นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านน้อย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่
ตนอ่าน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ไม่มีความมุ่งมั่นในการเรียน 
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน
ให้มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูผู้
สอนตอ้งแสวงหากระบวนการสอนและกจิกรรมรปู
แบบต่างๆ ทีเ่หมาะสม ตลอดจนนำานวตักรรมการ
ศึกษาที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การสอนสัมฤทธิ์ผลตามต้องการ
และเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 

บุญชม ศรีสะอาด (2541: 122) กล่าว
วา่วธิกีารสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รยีนรว่มมอืกนัในการเรยีน
รู้นั้น จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนได้
พัฒนาการทำางานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน คนเรียนอ่อนได้เรียนรู้จากคนที่เรียนเก่งกว่า 
ซ่ึงจะส่งผลต่อสมาชิกทุกคนในกลุ่ม กล่าวคือ 
นกัเรยีนจะประสบผลสำาเรจ็กต็อ่เมือ่เพ่ือนสมาชิก
ในกลุ่มทุกคนประสบผลสำาเร็จร่วมกันจึงทำาให้
นกัเรยีนชว่ยเหลอืกัน จากการพ่ึงพากนัของสมาชิก
ในกลุ่มเช่นนี้ กลุ่มย่อมจะได้รับรางวัลร่วมกัน

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549: 54) ได้นำา
เสนอวิธกีารหน่ึงทีพ่บวา่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learn-
ing) ซ่ึงเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่
นักเรียนได้เรียนรู้และมุ่งสู่การประสบความสำาเร็จ
ของกลุ่ม ดังที่ สลาวิน (Slavin, 1990: 83 อ้าง
ถึงในชวลิต ชูกำาแพง, 2550: 7) ได้ให้แนวทาง

การประสบความสำาเร็จของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า นักเรียนจะประสบผล
สำาเร็จก็ต่อเมื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบ
ผลสำาเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงทำาให้นักเรียน
ชว่ยเหลอืพึง่พากนัทำาคะแนนกลุม่ใหถ้งึเกณฑท์ีจ่ะ
ได้รับรางวัลร่วมกัน

 ดังนั้น การที่ผู้เรียนจะประสบความ
สำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบ
ความสำาเร็จร่วมกันนี้ จึงเป็นหลักการที่ผู้วิจัยมี
ความสนใจนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบรว่มมอืไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทกัษะ
การอา่นเชงิวเิคราะห ์เพือ่พฒันาความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ
ใฝ่เรียนรู้ และทำาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการ
เรียนจนประสบความสำาเร็จ 

ผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วม
มือ CIRC (Cooperative Integrated Reading 
and Composition) หรือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
บูรณาการทักษะการอ่านและเขียน เป็นรูปแบบ
ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และอาจส่งผลให้ผู้
เรยีนเกดิความมุง่มัน่ในการเรยีนจากการชว่ยเหลอื
กันและกัน เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้นี้เป็นรูป
แบบการสอนที่มีการฝึกกระบวนการทำางานกลุ่ม
และทักษะการทำางานร่วมกันทางสังคม สมาชิก
กลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อนอยู่ร่วมกัน และทำากิจกรรมร่วมกันรับผิด
ชอบรว่มกนั การทีส่มาชิกตอ้งชว่ยเหลอืซึง่กนัและ
กนัในการทำากจิกรรมตา่งๆ ใหป้ระสบความสำาเรจ็
และต้องพยายามหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
เพื่อนสมาชิก ย่อมจะส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม
มากขึ้น (กรมวิชาการ, 2543: 85-86) ทั้งยังเป็น
วิธีสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พุทธศักราช 2551 กล่าวคือผู้เรียนมีความสำาคัญ
ทีส่ดุ และทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้กระบวนการจัดการเรยีนรูจ้งึต้องสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นความสำาคัญ
ท้ังความรู้และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 25)

กล่าวโดยสรุปแล้ว การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาส่
วงวิทยา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์และความมุ่งมั่นในการเรียน มีความ
เหมาะสมต่อการศึกษาวจิยั เพราะเปน็รปูแบบการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ
ร่วมกันทำากิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้เรียนมี
โอกาสช่วยเหลือกัน คะแนนชิ้นงานของแต่ละคน
จะนำามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จึงเกิดความ
มุ่งมั่นในการเรียนโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังช่วยให้
ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูป
แบบ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำาไป
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกน
กลางกำาหนดได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรยีนนาสว่งวทิยา จงัหวดัอุบลราชธาน ีกอ่น
เรียนและหลังเรียนด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ CIRC

2. เพื่อเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
นาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานีก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ CIRC 

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถทางการอ่านเ ชิง

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง
เรยีนนาสว่งวทิยา จังหวดัอบุลราชธาน ีทีเ่รยีนดว้ย
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัด
อุบลราชธานี ที่เรียนด้วยการใช้รูปแบบการเรียน
รู้แบบร่วมมือ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการ

วิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร 
ได้แก่ นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา ตำาบลนา
ส่วง อำาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีการจัดชั้นเรียน
แบบคละความสามารถ จำานวน 4 ห้องเรียน รวม
ทั้งสิ้น 160 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 
จังหวัดอุบลราชธานี ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 38 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม

2. ขอบเขตของเนื้อหา สำาหรับเนื้อหา
การอ่านเชิงวิเคราะห์ทีใ่ชใ้นการทดลองนีป้ระกอบ
ด้วย การอ่านวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น การ
อ่านวิเคราะห์ข้อความชวนเช่ือโน้มน้าว และการ
อ่านวิเคราะห์รูปแบบงานเขียน ส่วนเน้ือหาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นศึกษาเฉพาะการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่ง
มั่นในการทำางาน โดยจำากัดอยู่แต่เพียงด้านความ
มุ่งมั่นในการเรียน
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3. ตวัแปร ตวัแปรอสิระ ได้แก ่การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ และ 2) ความมุ่งมั่นในการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีม้ ี3 ชนดิ 

ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 

2. แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์

3. แบบประเมินความมุ่งมั่นในการเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัยและการเก็บรวม
รวมข้อมูล

การศึกษาวิจัยเรื่องผลการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์และความมุ่งมั่นในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
นาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้
วจัิยได้ดำาเนินการออกแบบระเบยีบวธิวีจิยัตามขัน้
ตอนต่างๆ ได้แก่ การกำาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวจัิย การกำาหนดวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการระบุสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้เป็นวิจัยรูปแบบการทดลอง
กลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
(One Group Pretest Posttest Design) ดำาเนิน
การทดลองโดยใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศกึษา 2556 จากวนัที ่5 พฤศจกิายน ถึงวนัที ่28 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใชรู้ปแบบการเรยีนรู้แบบรว่มมอื CIRC จำานวน 10 
แผน ใช้เวลาสอน 20 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การดำาเนินการ
ทดลองประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 .  ทำาการทดสอบก่อนการทดลอง  
(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดก่อนเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น คัด
ข้อสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 
เอาไว้ และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนก 
0.70ไว้ 30 ข้อ 

2. นำาคำาตอบที่ได้จากการทดสอบมา
ตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลโดยใช้แบบบันทึก
ผลการทดสอบ

3. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC

4. เมื่อจบการทดลอง จึงทำาการทดสอบ
หลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดหลัง
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบคู่
ขนาน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น

5. นำาคำาตอบที่ได้จากการทดสอบมา
ตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลการทดสอบหลัง
การทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบบันทึกผลการ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
เพื่อนำาไปวิเคราะห์ทางสถิติ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติ

การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล
ของการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดแ้บง่การวเิคราะห์
ออกเป็นสองตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
การทดสอบความสามารถในการอา่นเชงิวเิคราะห ์
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ระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้คา่ทดสอบท ี
t-test dependent

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความมุ่ง
ม่ันในการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ค่าทดสอบที t-test dependent

ผลการทดลอง
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการ

อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ CIRC 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำาคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูป
แบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื CIRC มาวิเคราะหโ์ดย
ทดสอบค่าที หรือ t-test โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 การเปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบความสามารถในการอา่นเชงิวิเคราะหร์ะหว่างกอ่นเรยีน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC

คะแนน N S.D t

ทดสอบก่อนเรียน 38 14.32 2.98
9.1*

ทดสอบหลังเรียน 38 19.68 3.03

* P < .05

จากตารางที ่1 พบวา่ค่าเฉลีย่ของคะแนน
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนการ
เรียนเท่ากับ14.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.98 และคา่เฉลีย่ของคะแนนหลงัการเรยีนเทา่กบั 
19.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.03 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนและหลัง
การเรยีนดว้ยการทดสอบค่าท ีพบวา่ คะแนนเฉล่ีย
หลงัการเรยีนสงูกวา่กอ่นการเรียนอย่างมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการวิเคราะห์ความมุ่งมั่นในการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีใ่ชร้ปูแบบ
การเรียนรู้ CIRC 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำาคะแนนท่ีได้
จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความมุ่งมั่นในการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื CIRC 
มาวิเคราะห์โดยทดสอบค่าที หรือ t-test โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป ผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง
ตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุง่มัน่ในการเรยีนระหว่างกอ่น
เรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 

คะแนน N S.D t

ทดสอบก่อนเรียน 38 21.74 3.44
18.47*

ทดสอบหลังเรียน 38 28.95 2.32

* P < .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการอา่นเชิงวเิคราะหก่์อน
การเรียนเท่ากับ 21.74 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 3.44 และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการ
เรียนเท่ากับ 28.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.32 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียน
และหลังการเรียนด้วยการทดสอบค่าที พบว่า 
คะแนนเฉล่ียหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  
อภิปรายผล

หลังจากผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน
การศึกษาวิจัยจนเสร็จส้ินครบตามที่กำาหนดไว้
แล้วนั้น พบว่าการนำาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ความสามารถด้านการ
อ่าน และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน สามารถนำามาใช้ในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นใน
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรง
เรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ให้อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้นได้ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ต้ังไว้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินการทดลองนี้ ผู้วิจัยพบว่าประเด็นสำาคัญที่
ควรหยบิยกมาอภิปรายน้ันประกอบด้วยสองหวัขอ้

สำาคญั ไดแ้ก ่การใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
CIRC ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการใช้รูปแบบการเรียนรู้นี้ในการ
พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความมุง่มัน่
ในการเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็นอภิปรายประเด็นแรกเกี่ยวข้อง
กบัการใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื CIRC ใน
การพฒันาความสามารถดา้นการอา่นเชงิวิเคราะห ์
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียน
รู้แบบร่วมมือ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่กำาหนดไว้ ผลการวิจัย
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลา พานอังกาบ 
(2550: บทคัดย่อ) ที่ได้เปรียบเทียบผลการเรียน
ในการอ่านภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน CIRC และพบว่านักเรยีนมคีวามเขา้ใน
ในการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่เรียนตาม
คู่มือครู นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้อง
กับพูลศรี กิจเฉลา (2544: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
ความเข้าใจในการอ่านกับความสามารถในการ
เขียนภาษาไทย และความสนใจในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และพบว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CIRC 
กับการสอนตามคู่มือครู มีความเข้าใจในการอ่าน
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ภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรนาถ เขื่อนคำา (2539: บทคัดย่อ) 
ท่ีได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีร่วมมือโดยใช้รูปแบบ 
CIRC กบัการสอนตามคู่มอืคร ูผลการศกึษาพบวา่
นกัเรยีนท่ีไดรั้บการสอนแบบรว่มมอืโดยใช้รปูแบบ 
CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนตามคู่มือครู

การท่ีผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมากจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ส่ง
ผลในทางบวก กล่าวคือรูปแบบการเรียนรู้รูป
แบบนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน ส่ง
เสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้
นกัเรยีนทีเ่รยีนเกง่ได้ช่วยเหลอืนักเรยีนทีเ่รยีนออ่น
กว่า โดยจะเห็นได้จากในขณะท่ีดำาเนินกิจกรรม
การเรียน นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำางานที่ได้รับมอบ
หมายให้สำาเร็จ มีความมุ่งมั่นในการทำางานเพ่ือ
ความสำาเร็จของกลุ่มเป็นสำาคัญ ดังนั้นนักเรียนที่
เรียนเก่งกว่ามักจะเข้าช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
ออ่นกวา่ทำางานให้สำาเรจ็ได้ทนัตามกำาหนด วธิกีาร
เรียนรู้แบบร่วมมือน้ีจะช่วยให้การเรียนรู้ประสบ
ผลสำาเร็จยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสอนด้านภาษา ซึ่ง
การสอนจะเน้นให้สมาชิกในกลุม่ทกุคนรว่มมอืกนั
เรียนรู้อย่างจริงจัง มีการยอมรับกันและกันและมี
เป้าหมายความสำาเร็จเดียวกัน (วัชรา เล่าเรียนดี, 
2553: 169) นอกจากนีก้ารจดัการเรยีนการสอน
โดยใชว้ธีิ CIRC ยงัเปน็การเรยีนรูท้ีใ่ช้รปูแบบความ
รว่มมอืเป็นสือ่ในการพัฒนาการอา่นได้อยา่งกวา้ง
ขวาง ในการสอนนั้นครูจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 
แตล่ะกลุม่ประกอบด้วยนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
ในการอ่านคละกัน ครูจะจับคู่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ระหว่างผู้ท่ีเรียนเก่งและเรียนอ่อนให้ช่วยกันทำา

กิจกรรมการอ่านที่ครูมอบหมายหลังจากที่ครูนำา
เสนอเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว และในช่วงสุดท้ายของ
การเรียน นักเรียนในกลุ่มทั้งหมดจะกลับเข้ามา
ทำางานช่วยกันเพื่อตรวจแก้ไขงานของกันและกัน
อกีคร้ังหนึง่ ผูว้จิยัจึงเหน็วา่การทีค่วามสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบ CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนน้ี 
อาจมีส่วนมาจากการที่สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือ
กันทำางาน ทำาใหเ้กิดการพดูคุยปฏสิมัพนัธแ์ละแลก
เปลีย่นเรยีนรูจ้นเกดิความเขา้ใจรว่มกันในทีส่ดุ จน
กระท่ังส่งผลต่อความสามารถส่วนบุคคลเมื่อถึง
เวลาทำาแบบทดสอบรายบุคคล และนำาไปสู่การมี
ผลการสอบที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนโดยลำาดับ

ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจ
สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 
ทำาให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความสำาเร็จ โดย
เกิดทักษะต่างๆ (สุรีย์ บาวเออร์, 2535: 19-
20) ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การเข้า
สังคม การเป็นผู้นำาและผู้แสดงความเห็นในการ
อภิปราย นักเรียนมีความนับถือตนเอง เพราะว่า
ได้ช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม มีแรงจูงใจในการ
เรียนเนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบความสำาเร็จ
ในการเรียนสูง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จาก
หลายทัศนะ นักเรียนอาจมีโอกาสแสดงความคิด
เห็น ทำากิจกรรมและประสบผลสำาเร็จในการเรียน 
ให้ผลทางด้านจิตพิสัยเพราะว่านักเรียนสามารถ
อภิปรายตามที่ตนเองรู้สึก ส่งเสริมด้านความคิด 
นักเรียนรู้จักใช้เหตุผล และรู้จักใช้ความคิดอย่าง
รอบคอบ ให้ผลทางด้านสุขภาพจิตและนักเรียน
รู้สึกได้รับการยอมรับ และนักเรียนในช้ันเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อกัน

ประเด็นอภิปรายสำาคัญอีกหนึ่งประเด็น
เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
CIRC ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ดา้นความมุง่มัน่ในการเรยีน ผลการวจิยัช้ีให้เห็นวา่
พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมุ่ง
มั่นในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 
อย่างมีนัยสำาคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กำาหนดไว้ในข้อ 2 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประสิทธิ์ นวลศรี (2547: 77) ที่ได้
ศกึษาแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนคือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการดำาเนนิกจิกรรม การจดัใหม้กีารยกย่องเชิดชู
เกียรตินักเรียน การประชาสัมพันธ์ผลงานของ
นักเรียนและโรงเรียน การสร้างความตระหนักให้
นักเรียนทราบถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมท่ี
มีต่อตนเองและส่วนรวม นอกจากน้ีผลการวิจัย
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช 
และคณะ (2549: 44) ที่ได้ดำาเนินการวิจัยด้าน
แนวคิดและหลักการสำาหรับการพัฒนาคุณลักษณ์
ทีด่ขีองนักเรียน ผลการวิจยัพบวา่แนวคิดและหลกั
การที่สอดคล้อง ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ
คุณลักษณ์อื่นๆ ให้เป็นวิถีชีวิต มีความสอดคล้อง
กับธรรมชาติ ตอกย้ำาให้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการสอดแทรก
อยู่ในชีวิต การเรียน การปฏิบัติงาน เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และ
คนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธ์ระหว่างสังคม
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการพัฒนา
ตัวตนของนักเรียน ด้วยการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์
และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพ และการ
ปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางที่ตนเอง
คิดสร้างสรรค์ ให้เด็กมีการปฏิบัติและพัฒนาตน
อยา่งเขา้ใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณค่าของ
ตนเองมากขึ้น ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของเลอวิส (Lewis, 2001: 89) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับวินัยในชั้นเรียนและความรับผิดชอบของ
นกัเรยีน ผลการศกึษาบง่ชีว้า่ครคูวรใชเ้ทคนคิเกีย่ว
กบัการสง่เสรมิสนบัสนนุ การเสริมแรงเพิม่ขึน้ เชน่ 
การให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปราย การให้รางวัล
สำาหรบันกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมทีด่ ีและการใหม้สีว่น
ร่วมในการตัดสินใจ

ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 
เป็นรูปแบบการเรียนที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมมือกันเรียนรู้ แบ่งงานกัน
ทำาตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แสดงศักยภาพของ
ตนอยา่งเตม็ที ่อกีทัง้ยงัตอ้งแสดงความรบัผดิชอบ
ตอ่หนา้ทีข่องตนและมุง่มัน่ทำางานตามทีห่นา้ เพือ่
มุ่งสู่การเป็นกลุ่มผู้ชนะรางวัล “ซูเปอร์ทีม” โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันทำาใบงานตามที่
ครผููส้อนมอบหมาย ดว้ยขอ้กำาหนดท่ีวา่สมาชกิใน
กลุม่ตอ้งประสบผลสำาเรจ็รว่มกนั ในทา้ยทีส่ดุแลว้
ด้วยการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังกล่าวนี้ นักเรียน
จงึมคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจเรยีนรูโ้ดยไมรู่ต้วั เพราะ
ต้องการให้กลุ่มประสบความสำาเร็จ จึงเป็นผลให้
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความมุง่มัน่ในการ
เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

กล่าวโดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ไดว่้าการนำาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู้
แบบร่วมมือ CIRC มาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยใน
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่น
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง
เรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ให้อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื CIRC ชว่ยพฒันาความสามารถ
ในการอ่านโดยตรง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียน
รู้ในฐานะสมาชิกกลุ่ม ทำาให้นักเรียนมีทักษะใน
การส่ือสาร การเขา้สงัคม การเปน็ผูน้ำาและผูแ้สดง
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ความเห็นในการอภิปราย รู้จักใช้เหตุผลและรู้จัก
ใช้ความคิดอย่างรอบคอบ สามารถอภิปรายตาม
ที่ตนเองรู้สึก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากหลายทัศนะ 
รู้สกึไดร้บัการยอมรบัและมคีวามนับถือตนเอง เกดิ
ทัศนคติทีด่ต่ีอกนั ตลอดจนมแีรงจงูใจในการเรยีน
และทำากิจกรรมเนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสำาเร็จในการเรียนสูง จนกระทั่งส่งผลต่อ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคด้์านความมุง่มัน่ในการ
ทำางานได้ในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการนำาผลการ

ศึกษาวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งข้อ
แนะนำาในการทำาวิจัยครั้งต่อไป โดยสามารถสรุป
เป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC สามารถพัฒนาความ

สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำางาน
เน่ืองจากผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานของ
กลุ่ม จึงควรส่งเสริมให้ครูทุกระดับช้ันนำาไปใช้
อย่างแพร่หลาย

2. ควรนำากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
CIRC ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเขียน
เชิงสร้างสรรค์

3. ควรนำารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
CIRC ไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
อื่นๆ 

4. ควรมกีารวจิยัเพือ่ศกึษาผลของการนำา
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ไปพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนอื่นๆ อาทิเช่น การ
อ่านจับใจความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
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