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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ  (2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  และ (3) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนบางกะปิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จาก 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 /2 
จ านวน 30 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จ านวน 30 คน และใช้วิธีการจับสลากเลือกกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 /2 จ านวน 30 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จ านวน 30 คน 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้
ผังกราฟิก จ านวน 4 แผน  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผนและแบบทดสอบวัดความสามารถใน                
การจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X̅)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ                     
การทดสอบค่าที (t test) แบบ dependent และ independent 
 ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี้ (1)  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัด                 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ กับกลุ่มที่จัด 
การเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  (2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ทีจ่ัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟกิ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ (3)  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ค าส าคัญ : การอ่านจบัใจความ; การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC; ผังกราฟิก; การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 เก่ียวกับความเข้าใจในการอ่านว่า  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จับใจความส าคัญสรปุ



 
 

ความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านเขียน ผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน และ
ข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนอ่าน
หนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหา ในชีวิต 

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญโดยเฉพาะการอ่านจับใจความซึ่งเป็นพื้ นฐานของการอ่านที่จะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ การเรียนในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ได้  การอ่านจับใจความจึงมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้  ผู้เรียนที่สามารถอ่านจับใจความได้จะเป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ที่ดีสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากการอ่านหนังสือ  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน จึงเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การมีทักษะในการอ่าน
จับใจความส าคัญที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีระวัฒน์ อินทรพร (2558, หน้า 43) กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็นการจับประเด็นหลัก
หรือสาระส าคัญของเร่ืองที่อ่านว่าผู้เขียน ต้องการสื่อสารหรือให้ข้อคิดเห็นอะไรเป็นส าคัญ 

จากการจัดการเรียนรู้และการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ พบว่ามีนักเรียนมี
ปัญหาทางด้านการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ สอดคล้องกับการทดสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องการอ่านการเขียน ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบางกะปิ มี
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 22.50 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ จากปัญหาที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่
ท าให้ผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่านจับใจความ คือ นักเรียนไม่สามารถจับประเด็นในการอ่าน  ไม่เข้าใจหลักการอ่าน  
จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหานวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความเพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก และการจัดการเรียนรู้แบบปกติเพื่อน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความวิชาภาษาไทย   

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษา ระหว่างการอ่านและ 
การเขียนร่วมกัน ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า, 271) กล่าวถึงผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค CIRC ไว้ว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพื่อน รวมทั้ง
ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ทั้งทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ทักษะการประสานสัมพันธ์ ทักษะการอ่าน 
ทักษะการเขียน ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา โดยผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเรียนรู้ มีหลายรูปแบบสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด การสอนแบบต่าง ๆ ของผังกราฟิกแสดงให้
เห็นถึงการจัดล าดับกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นกลวิธีที่ใช้ในการท าความเข้าใจสิ่งที่เรียนให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า, 386) กล่าวว่า ผังกราฟิกสรุปใจความ เป็นแผนผังทางความคิด ที่ใช้เชื่อมโยงกัน
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เห็นโครงสร้างของเนื้อหาสาระนั้น ๆ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนน าไปใช้ใน
การเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้และเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น จดจ าได้นาน โดยเฉพาะหากเนื้อหา
สาระหรือข้อมูลที่ผู้เรียนประมวลมานั้นอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูล
นั้นให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าและจดจ าได้ง่าย  

จากความส าคัญและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มาผนวกกับ
การใช้ผังกราฟิกในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟกิกับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก   



 
 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ
การใช้ผังกราฟิก กับนักเรียนกลุม่ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกัน  
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน   
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ที่จัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 15 ห้องเรียน รวม 531 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียน
บางกะปิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( simple 
random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จาก 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 /2 จ านวน 30 
คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จ านวน 30 คน และใช้วิธีการจับสลากเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 /2 จ านวน 30 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จ านวน 30 คน ได้รับ               
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ผู้วิจัยเริ่มด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 
ทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน 8 ชั่วโมง และทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
จับใจความหลังเรียนจ านวน 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงต่อ 1 กลุ่ม   
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตัวแปร ดังนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
       1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  
       1.2 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่  

      ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาในการอ่านจับใจความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่  
ท 1.1 ตัวชี้วัด ท1.1 ม 3/3 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดทางข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วย   
เนื้อหาในการอ่านจับใจความ ได้แก่ 1. ข่าว บทความสารคดี และวรรณคดีในบทเรียน 2. ผังกราฟิกที่ผู้วิจัยใช้ใน 
การด าเนินการวิจัย ได้แก่ ผังความคิด และผังมโนทัศน์  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. นัก เรียนชั้ นนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรง เรียนบางกะปิ   มีความสามารถในการอ่าน  
จับใจความสูงขึ้น 



 
 

 2. ครูได้แนวทางในการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

การทบทวนวรรณกรรม 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
 1. ความหมายของการอ่านจับใจความ 
   การอ่านจับใจความเป็นหัวใจของการอ่านทุกชนิด มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายและนิยาม 
การอ่านจับใจความไว้ ดังนี้  

 แววมยุรา  เหมือนนิล  (2541, หน้า 21) ให้ความหมายการอ่านจับใจความไว้วา่ เป็นการอ่านที่มุ่งค้นหา
สาระของเร่ือง หรือของหนังสือแต่ละเล่มว่าคืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นใจความและส่วนที่ขยาย
ใจความส าคัญหรือส่วนประกอบเพื่อให้เร่ืองชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีเร่ืองที่อ่านมีย่อหน้าเดียว  ในย่อหน้านั้นจะมีใจความ
ส าคัญส าคัญอย่างหนึง่  นอกจากนั้นเป็นส่วนขยายใจความส าคญั  หรือส่วนประกอบ ซึ่งมีหลายประเด็น 

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ  และบาหยัน  อ่ิมส าราญ  (2552, หน้า 42)  ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับ
ใจความไว้ดังนี้ การอ่านจับใจความ หมายถึง การจับประเด็นหลักและสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านว่าผู้เขียนต้องการจะ
ส่งสารหรือให้ขอ้คิดอะไรเป็นส าคัญ 

จากความหมายของการอ่านจบัใจความสรุปได้ว่า  การอ่านจับใจความ หมายถึง  ทักษะเบื้องตน้ของ 
การอ่านหนังสือทุกประเภทที่ผูอ่้านต้องท าความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน รู้ความหมายของค าศัพท ์เข้าใจความหมายของ
ข้อความ สามารถแยกแยะประเด็นหลัก ประเด็นรอง เข้าใจจุดมุ่งหมายของเร่ือง สามารถจับสาระส าคัญของเร่ืองที่
อ่านได ้และระบุข้อคิดหรือแนวคิดส าคัญของเร่ืองที่อ่านหรือผู้เขียนต้องการได้ 
 
 

2. วิธีการอ่านจบัใจความ 
       จากการศึกษาขั้นตอนการอ่านจับใจความจากนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปล าดับขั้นตอนได้ ดังนี้ 
             1) อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด อาจพิจารณาชื่อเร่ืองประกอบด้วย 
             2) อ่านเก็บรายละเอียด พิจารณาจับใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า  
             3) เมื่อได้ใจความส าคัญแล้วแยกแยะข้อความ หรือส่วนเสริมของใจความส าคัญ  
              4) เมื่ออ่านจบแล้วสามารถบอกได้ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์ใดเป็นหลัก จุดประสงค์ใดเป็นรอง สาระส าคญั
ของเร่ืองคือตอนใด อธิบายเหตุการณ์ในเร่ือง 

      5) จดบันทึกแล้วน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

   การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้น
การจัดกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อนคละกันสมาชิกต้องร่วมมือกันในการท างานส าเร็จ 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2551, หน้า 134) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือไว้ว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนทีม่ีความสามารถ
แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมีลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างทีช่ัดเจน มีการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพื่อให้
ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 98) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย
โดยสมาชิกกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มโดยร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน ร่วมกันปฏิบัติให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดยทุกคนมีความรับผิดชอบ การใช้ทักษะ 



 
 

การท างานกลุ่มย่อยตามกระบวนการกลุ่มในการท างาน ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ทักษะและความสามารถ  
 2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
    การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่ต้องอาศัยขั้นตอนที่
ส าคัญเพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีนักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้  

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 192) กล่าวว่า เทคนิค CIRC ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
         1. น าเสนอบทเรียนต่อชัน้เรียน กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนโดยการแจ้งจดุประสงค์ในการเรียนทบทวน

เนื้อหาที่เรียนไปแล้ว แนะน าเนือ้หาการเรียนหรือค าศัพท์ใหม่ อธิบายถึงวิธีการเรียน รวมถึงการท าแบบทดสอบ 
         2. ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่ม ครูจะจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านจบัใจความกบันักเรียน

โดยตรง มีขั้นตอนคือผู้เสนอเร่ืองที่จะให้อ่านปฏบิัติกลุ่ม ปฏิบัตริายบุคคล การตรวจสอบจากเพือ่น ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 
และประเมินผลขั้นตอนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  

         3. ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะท าการวัดผลและประเมินผลโดยใช้  
การซักถามสนทนา การอ่านออกเสียง การสรุปใจความส าคัญของเร่ือง การทดสอบความเข้าใจเนื้อเร่ืองและในรอบ 1 
สัปดาห์ จะน าคะแนนทุกกิจกรรมของนักเรียนทุกคนมารวมเป็นคะแนนทีม  
 ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 268) ได้ก าหนดขั้นตอนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการบูรณา
การภาษากับการเรียน มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการอ่านนักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่ 2 คนหรือ 3 คนท า
กิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกัน 
 2. ครูจัดทีมใหม่โดยให้นักเรียนแต่ละทีมต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 2 ระดับ ทีมท ากิจกรรมร่วมกัน  

3. ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่านแนะน าค าศัพท์ใหม่ ๆ ทบทวน
ศัพท์เก่า ต่อจากนั้นครูจะก าหนดและแนะน าเร่ืองทีอ่านแล้วให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนจะเตรียมไว้ให้  
         4. หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครูน าอภิปรายเร่ืองที่อ่าน โดยครูจะเน้นการฝึกทักษะต่าง ๆ ในการอ่าน 

5. นักเรียนรับการทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ นักเรียนจะได้รับคะแนนทั้งรายบุคคลและทีม 
6. นักเรียนจะได้รับการสอนและฝึกทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน  
7. นักเรียนจะได้รับชุดการเรียนการสอนเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ นักเรียนจะช่วยกัน

วางแผนเขียนเร่ืองและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและในที่สุดตีพิมพ์ผลงานออกมา 
8. นักเรียนจะได้รับการบ้านให้เลือกอ่านหนังสือที่สนใจ และเขียนรายงานเรื่องที่อ่านเป็นรายบุคคล โดยให้

ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนที่บ้าน โดยมีแบบฟอร์มให้ 
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ และ 5. ขั้นสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการท างานกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนของเทคนิค CIRC มี 3 องค์ประกอบ คือ สอนกิจกรรมที่เป็นพื้นฐาน 
สอนอ่านเอาเรื่อง และสอนการเขียนร่วมกับศิลปะการใช้ภาษา โดยมีการจัดกลุ่ม ศึกษาเนื้อหา ทดสอบ เก็บคะแนน
เพื่อประเมินผล และเสริมแรงโดยการให้รางวัล หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผังกราฟิก 
1.  ความหมายของผังกราฟิก 
 ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้ มีหลายรูปแบบสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด 

การสอนแบบต่าง ๆ ของผังกราฟิกแสดงให้เห็นถึงการจัดล าดับกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นกลวิธีที่
ใช้ในการท าความเข้าใจสิ่งที่เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายของผังกราฟิก 
ดังนี้ 



 
 

 ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 388) กล่าว ว่าผังกราฟิกเป็นแผนผังความคิด ซึ่งประกอบ ด้วยความคิดหรือ
ข้อมูลส าคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้ หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจง่ายขึ้นและจดจ าได้นาน 

จากความหมายของผังกราฟิกสรุปได้ว่า หมายถึงแผนผังทางความคิด ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูล
ส าคัญ ๆ ที่ใช้เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้น าเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน และเป็นรูปแบบการคิดที่ผู้สอนหรือผู้เรียนสร้างขึ้น เพื่อแสดงความคิด 
ความเข้าใจ ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและประหยัดเวลา 

 
 

 2. ขั้นตอนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 
   การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ผังกราฟิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดล าดับเนื้อหาให้เป็นระบบระเบียบ และเพื่อท า

ให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลนั้นจ าเป็นต้องศึกษาวิธีหรือขั้นตอนการใช้ผังกราฟิกที่เหมาะสม มีนักวิชาการได้น าเสนอขั้นตอน
การใช้ผังกราฟิกไว้ ดังนี้  

   วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม (2549, หน้า 115) กล่าวถึงขั้นตอนของการน าผังกราฟกิ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา มีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
          1) วิเคราะห์ว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ ต้องการใช้หรือเหมาะแก่การใช้ผังกราฟิกหรือไม่ 
          2) พิจารณาต่อไปว่าเนื้อหาเหมาะกับผังกราฟิกแบบใด 
       3) สอนให้นักเรียนรู้จักใช้ผังกราฟิกในรายละเอียดดังนี้  รูปแบบผังกราฟิก วัตถุประสงค์ของผังกราฟิก 
การสร้างผังกราฟิก และการน าไปใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
       4) ฝึกให้นักเรียนท าโดยมีครูคอยชี้แนะ 
       5) นักเรียนฝึกปฏิบัติตามแบบจนคล่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือจากแบบฝึกหัด จากนั้นให้นักเรียน
คิดสร้างผังกราฟิกในแบบของตนเอง 
    จากรูปแบบการสอนโดยใช้ผังกราฟิกที่นักวิชาการได้ให้อธิบายไว้ข้างต้นและมีวิธีการที่แตกต่างกัน 
สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการสอนโดยใช้ผังกราฟิกข้ึนอยู่กับผู้สอนที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่วนใหญ่จะ
มีขั้นตอนง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อน คือ ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนพร้อมตั้งจุดมุ่งหมายการเรียน จากนั้นวางแผน 
ออกแบบการสอน น าเสนอเนื้อหาของการใช้ผังกราฟิกแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้ได้ตามความสนใจ หรือการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ร่วมกัน และผู้สอนด าเนินการสอนตามขั้นตอน เพื่อผู้เรียนน าเสนอเนื้อหาลงในแผนภาพพร้อม
ทั้งท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด ขั้นสุดท้ายคือผู้สอนประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

บุญชม ศรีสะอาด (2546, หน้า 41) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนแบบบรรยาย 
ซึ่งเป็นการสอนที่อาศัยความสามารถของผู้สอนในการเรียบเรียง เนื้อหาสาระและการใช้เทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 

ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 13) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การสอนแบบบรรยาย ซึ่ง
การสอนแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการพูด บอกเล่า อธิบาย ให้ผู้เรียนได้ซักถาม แล้ ว
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นการสอนที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไป   

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบปกติสรุปได้ว่า เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยยึดผู้สอนเป็นหลัก ใช้การพูด บอกเล่า อธิบาย ผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย ประกอบด้วยขั้นน า  ขั้นสอน ขั้นสรุป แล้ววัดผลโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง 
 2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

   กรมวิชาการ (2545, หน้า 2) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 



 
 

      1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พรอมที่จะเรียน โดยครูกระตุ้นให้เกิด   ความสนใจด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ  

      2. ขั้นสอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ครู
เสนอบทเรียนใหม่โดยสนทนาซักถาม แล้วให้นักเรียนศึกษาในบทเรียนหรือ หนังสือเสริมบทเรียน หลังจากนั้นร่วมกัน
อภิปรายในกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดให้ในแผนการสอน  

      3. ขั้นสรุปผล เป็นการสรุปเนื้อหาหลักและความคิดรวบยอดของบทเรียนโดย ครูเลือกใช้กิจกรรมสรุป
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ให้นักเรียนรายงานผลการทดลองหน้าชัน้เรียน ครู และนักเรียนร่วมกันอภิปราย ทดลองร่วมกัน 
การสังเกตและการตอบค าถาม การให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์
ของการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง 

   ส าลี รักสุทธี (2547, หน้า 18) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม ดังนี้   
      1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียนโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิด  

ความสนใจด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทายปัญหา การซักถาม การทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  
      2. ขั้นสอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยวิธีต่าง ๆ  
      3. ขั้นสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาของบทเรียน โดยครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพื่อให้เกิดความคิด 
      4. ขั้นประเมินผล เป็นการวัดและประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนด หากผู้เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องด าเนินสอนซ่อมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนผ่าน  
   จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอนแบบปกติ ประกอบด้วย

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป และ 
4) ขั้นประเมินผล 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาอิสระนี้ เป็น เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง Quasi – experiment research (non – equivalent 

control group pretest – posttest design) ซึ่งมีการควบคุมการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ  ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 15 ห้องเรียน รวม 531 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ  ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( simple 
random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จาก 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 /2 จ านวน 30 
คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จ านวน 30 คน และใช้วิธีการจับสลากเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ได้แก่ กลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 /2 จ านวน 30 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  กลุ่มควบคุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จ านวน 30 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 3.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง ในสาระที่ 1 เรื่องการอ่าน ก าหนดขอบเขตเนื้อหาและคัดเลือกบทอ่าน
ส าหรับการอ่านจับใจความในข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ได้แก่ การอ่านจับใจความจากวรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน บทความ ข่าว และสารคดี  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบชนิดปรนัย โดยก าหนดสัดส่วนของข้อสอบ
ตามองค์ประกอบความสามารถในการอ่านจับใจความ  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความก่อน
เรียนและหลังเรียนชนิดอัตนัยจ านวน 4 ข้อ และปรนัยตามจ านวนที่ต้องการ 30 ข้อ โดยผู้วิจัยออกข้อสอบส าหรับการ
คัดเลือกไว้จ านวนฉบับละ 60 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมเบื้องต้น  ปรับแก้แบบทดสอบให้เหมาะสมตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ น า



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ มีคะแนนประเมินเฉลี่ยแต่ละรายการอยู่ในช่วงคะแนน 0.66– 1.00 จึงถือว่า
แบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญของข้อสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 60 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนบางกะปิ  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบชนิดปรนัย โดยวิเคราะห์ค่า
ความยากง่าย (p) โดยค่าที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.77 และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยค่าที่ได้มีค่าอยู่ระหวา่ง 
0.27-0.53  คัดเลือกข้อสอบชนิดปรนัยให้เหลือฉบับละ 30 ข้อ จากนั้นน าข้อสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้สูตร KR-20 โดยค่าที่ได้คือ 0.57  จัดพิมพ์ข้อสอบฉบับสมบูรณ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ส าหรับน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง  
     3.2  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในสาระที่ 1 การอ่าน และศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง เวลาเรียน คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง รวมถึง            
การวัดและประเมินผล  ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ หลักการอ่านจับใจความ การสอนอ่านจับ
ใจความ และการวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ จากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้          
ผังกราฟิก เพื่อน าไปจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ และเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก จ านวน 4 แผน และการสอนแบบปกติจ านวน 4 แผน รวม 8 แผน        
แผนละ 2 ชั่วโมง โดยเขียนแผนให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับสาระส าคัญ ในแผนการเรียนรู้
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบงาน ตามขั้นตอนการสอนที่ครูสร้างขึ้น และเครื่องมือวัดและประเมินผล
ใบงาน น าที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
แผนการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ ปรับแก้ให้เหมาะสมตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมทั้งสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  น าแบบประเมิน            
ความเหมาะของแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง
ของรายละเอียดต่าง ๆ ในองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด มีคะแนนประเมินเฉลี่ยแต่ละรายการ
อยู่ในช่วงคะแนน 0.66– 1.00 จึงถือว่าเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดมีความสอดคล้อง น าปรับแก้ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว จ านวน 1 แผน ไปทดลองสอน (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียน
บางกะปิ จ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและหาข้อบกพร่องของแผน              การ
จัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   

4.  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากแบบแผนการวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงการล าดับขั้นตอนได้ ดังนี้ 

    4.1. ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความเพื่อทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้น
ตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน  

      4.2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้กับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาด าเนินการทั้งสิ้นกลุ่มละ 10 ชั่วโมง 



 
 

    4.3. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดความสามารถในการอ่านจับใจความหลัง 
การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  
ผลการวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ตารางที่ 1 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความหลังการสอน ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก   
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. t Sig 
กลุ่มทดลอง 30      23.27  2.504         7.705  0.000* 

กลุ่มควบคุม 30 18.23 2.555 
*p < .05 
 จากตารางที่ 1  สรุปได้ว่า  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ กับกลุ่มที่จัด 
การเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 
ตารางที่ 2 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 

การทดสอบ N �̅� S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 12.93 2.243 -15.460 0.000* 
หลังเรียน 30 23.27 2.504 

*p < .05 
 จากตารางที่ 2  สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบปกต ิ
ตารางที่ 3 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ

การทดสอบ N �̅� S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 12..13 2.688 -11.549 0.000* 
หลังเรียน 30 18.23 2.555 

*p < .05 
จากตารางที่ 3  สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 



 
 

อภิปรายผล 
  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ กับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติแตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานที่วางไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มโดยร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ระหว่างผู้เรียนด้วยกันที่มีความสามารถแตกต่างกัน ดงันัน้จึงต้องใช้ความสามารถของแต่ละคน มารวมกันเพื่อ
ปฏิบัติ ให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดยมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การใชท้ักษะการท างานกลุ่มย่อยตาม
กระบวนการกลุ่มในการท างาน ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้รบัความรูท้ักษะและความสามารถ  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี CIRC พัฒนาโดย สลาวิน และ สตีเว่นส์ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัย Johns 
Hopkins สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1986 (Slavin, 1987) อีกทั้งรูปแบบ CIRC หรือ “Cooperative Integrated 
reading and Composition” เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียนได้เฉพาะ 
รูปแบบนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
บูรณาการภาษากับการเขียน Slavin (1995 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2559, หน้า 270)  สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ
กัญญา สัปทน และสุภาพร แสนแทน (2552, หน้า 39) ได้ศึกษาการเรียนโดยใช้วิธี CIRC เป็นการเรียนการสอนที่ครู
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเก่งได้ช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อนท าให้ผู้เรียนทั้งสองระดับความสามารถได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่เห็นแก่
ตัว มีความสามัคคีกันช่วยกันท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เห็นอกเห็นใจกัน มีความจริงใจต่องานมุ่งหมายความ
ส าเร็จของกลุ่มเป็นส าคัญ CIRC หรือ “Cooperative Integrated reading and Composition” เป็นเทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือคือที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถ ซึ่งกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอ่านแตกต่างกัน กิจกรรม การฝึกเป็นทีม ฝึกเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลโดยเพื่อน การฝึกเพิ่มเติมและหาก
ทดสอบ  มีการจัดระบบการให้รางวัลแก่ทีมที่ท ากิจกรรมบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินผลการเรียนของสมาชิกทุก
คนในทีม มีการเพิ่มโอกาสและเวลาฝึกอ่านการเขียนมากขึ้น  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
CIRC ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ และ 5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนของเทคนิค CIRC มี 3 
องค์ประกอบ คือ สอนกิจกรรมที่เป็นพื้นฐาน สอนอ่านเอาเรื่อง และสอนการเขียนร่วมกับศิลปะการใช้ภาษา โดยมี
การจัดกลุ่ม ศึกษาเนื้อหา ทดสอบ เก็บคะแนนเพื่อประเมินผล และเสริมแรงโดยการให้รางวัล หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

นอกจากนี้ การใช้ผังกราฟิกแสดงให้เห็นถึงการจัดล าดับกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ เป็น
กลวิธีที่ใช้ในการท าความเข้าใจสิ่งที่เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 388) กล่าว ว่าผัง
กราฟิกเป็นแผนผังความคิด ซึ่งประกอบ ด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็น
โครงสร้างของความรู้ หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ ช่วยให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและจดจ าได้นาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัณฑิตา สุกด า (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการ
ใช้ผังกราฟิกที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยและการเขี ยนสรุปความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนการอ่านจับใจความภาพรวมและแต่ละด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  2. คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียน ปรากฏว่า หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ มูนาดา หมัดอะด้ า  
(2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อการ
อ่านจับใจความและเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัย
พบว่า 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  



 
 

2. ความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการ
ทดสอบค่า t-test แบบ Dependent มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก  และมงคล  
พลเยี่ยม (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
มุ่งมั่นและพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น สร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้เรียนให้ดีขึ้น และการใช้ผังกราฟิกแสดงให้เห็นถึงการจัดล าดับกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์จึงส่งผลให้
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกมีความสามารถในการอ่านจับใจความ สูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ก าลังใจแก่
กันและกันเพื่อความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม สอดคล้องกับ จอห์นสัน, จอห์นสันและฮอลูเบค (ทิศนา แขมมณี, 2552, 
หน้า 101 อ้างอิงจาก Johnson, Johnson and Holubec. 1994: 13-14) ได้กล่าวถึงผลจากการวิจัยหลายเรื่อง 
พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ส่งผลดีด้านต่าง ๆ คือ 1. เพิ่มความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น 
(Greater Efforts to Achieve)   การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้นการเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น (Long Term 
Retention)  มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมากขึ้น   2. มิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น (More Positive Relationship Among 
Students) การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬามากข้ึน ใส่ใจผู้อื่นมากข้ึน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์ระหว่างตนและผู้อ่ืน และเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม  3. ส่งเสริมให้
สุขภาพจิตดีขึ้น (Greater Psychological Health) การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึก
ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และความสามารถใน
การเผชิญกับความเครียดและความแปรผันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้แล้วการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมีประโยชน์ในหลายด้าน เพราะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ และช่วยฝึกทักษะการจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหาในงานเขียน 
สามารถจดจ าได้อย่างคงทน สามารถสรุปบทเรียน และสะท้อนความคิดเห็นความเข้าใจของนักเรียนออกมาเป็นผัง
กราฟิกอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนได้เลือกใช้รูปแบบของผังกราฟิกได้เหมาะสมกับลกัษณะของการอ่านและเนื้อหา จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนได้คิดเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจึงสามารถแสดงความคิด ความรู้ ความเข้าใจออกมา 
และช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ ขยายความรู้ และน าสู่กระบวนการคิดขั้นสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล พล
เยี่ยม (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 



 
 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจากก่อน  
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกตินั้น นักเรียนยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ เป็นผลให้
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ า กระทั่งนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านจับใจความตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วย ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ดังที่กรมวิชาการ (2545, หน้า 2) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พรอมที่จะเรียน โดยครูกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทายปัญหา ซักถาม ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา เป็นต้น   2. ขั้นสอน เป็นการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ครูเสนอบทเรียนใหม่โดยสนทนาซักถาม แล้ว
ให้นักเรียนศึกษาในบทเรียนหรือ หนังสือเสริมบทเรียน หลังจากนั้นร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามที่ก าหนดให้ในแผนการสอน เช่น ด าเนินการทดลอง การอภิปราย การน าเสนอผล การทดลอง   และ 3. ขั้น
สรุปผล เป็นการสรุปเนื้อหาหลักและความคิดรวบยอดของบทเรียนโดย ครูเลือกใช้กิจกรรมสรุปในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ให้นักเรียนรายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน ครู และนักเรียนร่วมกันอภิปราย ทดลองร่วมกัน การสังเก ตและ 
การตอบค าถามการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์ของการเรียนการ
สอนในแต่ละคร้ัง   

เห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติมีวิธีการเป็นล าดับขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ตนเองโดยฟังการบรรยายจากครู และฝึกลงมือปฏิบัติกิจกรรมสลับกันไป  โดยเมื่อมีการทดสอบหลังเรียนจึงท าให้
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนจึงท าให้ความสามารถของนักเรียนพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น ผล
จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
1.  การเลือกเนื้อเรื่องในการท ากิจกรรม ครูควรเลือกเรื่องที่คุ้นเคยหรืออยู่ในความสนใจของนักเรียน เพราะ

จะท าให้นักเรียนสามารถแสดงความรู้ ความคิด และสามารถสรุปเร่ืองได้ในขั้นเร่ิมต้น 
2.  ก่อนการสอนครูจะต้องเตรียมตัวโดยการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของเทคนิค CIRC 

เป็นอย่างดี เพื่อจะท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และท าความเข้าใจขั้นตอน
การน าผังกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรม เนื้อหาว่าเหมาะสมกับผังกราฟิก
แบบใด 

3.  ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เบื้องต้นครูผู้สอนจะต้องชี้แจงท า
ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการให้แก่นักเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจน เพราะจะท าให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ และในระหว่างการท ากิจกรรม ครูจะต้องคอยดูการท างานของนักเรียน คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิด ความรู้ออกมาทั้งนี้จะต้องควบคุมเรื่องเวลาในการท ากิจกรรมด้วย 

4.  ครูผู้สอนควรจดบันทึกผลหลังจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ใน
คร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่ใช้ในการ

สอนอ่านจบัใจความกับวธิีสอนด้วยเทคนิคอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ  



 
 

2.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน 
อ่ืน ๆ เช่น การอ่านคิดวิเคราะห์  การเขียนสรุปความ  เป็นต้น 
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