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การเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
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การเรียนรูโดยใชกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus
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บทคัดยอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC และเทคนิค KWL Plus เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทและชีวิตจริงของนักเรียนสนับสนุนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เอื้อตอการแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย
การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแผนดวยการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 (2)เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนดวยการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC
กับเทคนิคการเรียนรู แบบ KWL Plus (3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการ
เรียนรูแบบ KWL Plus (4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ระหวางการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดาน อําเภอโขงเจียม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 45 คน จาก 2 หองเรียน ซึ่งไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง ไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 เปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 21 คน เรียนดวย
การจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC และชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 เปนกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 24
คน เรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus กลุมละ 8 แผน (2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน จํานวน
30 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.27 ถึง 0.64 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 (3) แบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความยาก (r) ตั้งแต 0.27 ถึง 0.73 คาอํานาจจําแนก (p) ตั้งแต 0.42
ถึง 0.87 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.89 (4) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จํานวน 15 ขอ
มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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และการทดสอบสมมติฐานใช The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test และสถิติ MannWhitney U Test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
84.21/82.22 สวนแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มีประสิทธิภาพเทากับ 85.05/84.03
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC มีคาเทากับ 0.6190
คิดเปนรอยละ 61.90 สวนดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มีคาเทากับ
0.6567 คิดเปนรอยละ 65.67
3. นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus มีคะแนนเฉลี่ย ความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus มีคะแนนเฉลี่ย ความสามารถ
ดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มากกวานักเรียนที่เรียนดวย การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : CIRC, KWL Plus, ความสามารถดานการอาน, การคิดวิเคราะห, แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
Abstract

Implementing CIRC and KWL Plus in learning Thai language is very effective and
practically related to the students’ lives. It urges learners to inquire learning through their
interests which allows them to develop their reading, critical thinking and motivational
achievement in learning Thai. The goals of this research are: 1) To determine the effectiveness
of the study through CIRC and KWL Plus in the criterion of 80/80. 2) To study the effectiveness
index of the research employing CIRC and KWL Plus. 3) To compare the ability in reading,
critical thinking, and motivational achievement between Pre-tests and Post-tests through
CIRC and KWL Plus. 4)To compare learning achievement, critical thinking and motivational
achievement in learning Thai between CIRC and KWL Plus. The samples are Primary students
level 6 Ban Darn school Khong-Jiam District Ubonratchathani Primary Education Service
Area3, second semester academic year 2012. There are 45 students chosen from two classes
by purposive sampling. The primary students level 6 are experimental group 1 which
consists of 21 students. They learn through CIRC. Another group, group 2, consists of 24
students. They learn through KWL Plus method. The instruments are used in this research
are 1) Lesson plans cooperating CIRC and lesson plans implemented KWL Plus method.
There are 8 students in each group.2) Reading ability test with 30 items has a discrimination
of 0.27-0.64 with the reliability of 0.85.3) Critical thinking test with 30 items has the difficulty
(r) since 0.27-0.73 the discrimination (p) since 0.42-0.87 with the reliability of 0.89 4)
Motivational achievement test with 15 items has the reliability of 0.78. The statistics used in
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data analysis is percentage of the average standard deviation and hypothesis testing by using
the Wilcoxon and statistics of Mann-Whitney U Test.
The results were as follows :
1) Lessons cooperating CIRC employed by the researcher has improved learners’
capability by 84.21/ 82.22, and lessons implementing KWL Plus method indicated learners’
capability by 85.05/ 84.03 respectively.
2) Lessons cooperating CIRC group’s effectiveness index is 0.6190 with the
percentage 61.90 and lessons implement KWL Plus method’s effectiveness index is 0.6567
with the percentage 65.67.
3) The students who studied in the lessons cooperating CIRC and lessons implementing
KWL Plus method indicate an average point of ability in reading, critical thinking and motivational
achievement. Post-tests results increased from that of Pre-tests with the statistical significance
0.5.
4) The students who studied with the lessons implementing KWL Plus method
developed the ability in reading, critical thinking and motivational achievement more than
the students who studied in lesson cooperating CIRC with a difference in statistical
significance 0.5.
Keywords : CIRC, KWL Plus, Reading, Thinking , Motivational
บทนํา

ในโลกของเรามนุษยถือไดวาเปนสัตวที่ประเสริฐ เพราะมีภาษาใชในการสื่อสารและถายทอดความรูสึก
นึกคิดออกมาไดอยางถูกตองและชัดเจน ภาษาบงบอกถึงอารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมของคนในแตละชุมชน
ดังนั้นภาษาจึงเปรียบเสมือนกลไกขับเคลื่อนใหมนุษยเปนผูมีสติปญญา ปจจุบันไดมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่มุงเนนทักษะการอาน แตพบวาความสามารถของผูเรียนที่เกี่ยวของกับการอานยังไมเปนที่นาพอใจ
และทักษะการคิดของผูเรียนยังอยูในระดับต่ํา จากผลการสอบ O –NET ไดคะแนนเฉลี่ย 50.06% ซึ่งต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานระดับประเทศ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนบานดาน อําเภอโขงเจียม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มี
ระดับความสามารถดานการคิดวิเคราะห อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ ซึ่งเปนจุดออนที่ตองเนนและไดรับการพัฒนา
เพราะนักเรียนอานหนังสือไมได ขาดทักษะในการอาน ประกอบกับครูยังขาดวิธีการสอนที่เหมาะสม สงผลให
นักเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะหและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
จากปญหาดงกลาวผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการสอนกลุมรวมมือแบบ CIRC และการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL Plus มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการอาน การคิดวิเคราะหและเพิ่มแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพราะเปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการอานไปพรอมกับเนนการเรียนเปน
กลุมและเนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนใชกระบวนการคิดในขณะที่อาน เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน สงเสริม
ใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห สงเสริมใหนักเรียนคิดโดยผานการอานไดดียิ่งขึ้น และ
สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และสงผลใหนักเรียนพัฒนาการคิดวิเคราะหสูงขึ้น
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนดวยการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรู
แบบ KWL Plus ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนดวยการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิค
การเรียนรูแบบ KWL Plus
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิค
การเรียนรูแบบ KWL Plus โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus
โดยใชสถิติ The Mann-Whitney U Test
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ
แบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus มีความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตอการเรียนระหวางการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus แตกตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จาก 12 โรง 16 หอง จํานวน 218
คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดาน อําเภอโขงเจียม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
จํานวน 45 คน จาก 2 หอง ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะ ดัวยลักษณะ
บริบทของกลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 15 เปนโรงเรียนขนาดเล็กถึงปานกลาง มีจํานวนนักเรียนนอย ประกอบ
กับนักเรียนโรงเรียนบานดานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกันกับโรงเรียนในกลุม และลักษณะของกลุมที่
เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงทําใหผูวิจัยสนใจและทําการศึกษาในครั้งนี้
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชนิด ดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรูความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางแบบกลุมรวมมือแบบ CIRC จํานวน 8 แผน ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน
ไดคาเฉลี่ยรายแผนตั้งแต 4.70-4.85 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.78 สําหรับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL
Plus จํานวน 8 แผน ไดคาเฉลี่ยรายแผนตั้งแต 4.70-4.85 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.65
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2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน เปนแบบปรนัย จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.27 ถึง 0.64 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85
2.3 แบบวัดการคิดวิเคราะห เปนแบบปรนัย จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอซึ่งมีคาความ
ยาก (r) ตั้งแต 0.27 ถึง 0.73 คาอํานาจจําแนก (p) ตั้งแต 0.42 ถึง 0.87 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเทากับ 0.89
2.4 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มี จํานวน 15 ขอ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูทั้งสองรูปแบบ โดยใชสถิติพื้นฐาน
ไดแก การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ
3.2 การวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก
การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละจากคะแนนกอนเรียน หลังเรียน และคะแนนเต็ม
3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC
กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
กลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชสถิติ The Mann
Whitney U Test
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชกลุมรวมมือ
แบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus สรุปผลได ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.21/82.22 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคแบบ
KWL Plus มีประสิทธิภาพเทากับ 85.05/84.03 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. แผนการจัดการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .6190แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเทากับ รอยละ 61.90 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค
แบบ KWL Plus มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .6567 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเทากับ
รอยละ 65.67
3. นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับการเรียนรูดวยเทคนิคแบบ
KWL Plus มีความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนที่จัดการเรียนกลุมรวมมือแบบ CIRC
การคิดวิเคราะห
ความสามารถดานการอาน
ผลการวิเคราะห
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน
(30)
(30)
(30)
(30)
16.00
24.67
12.86
24.10
X
S.D.
3.27
1.24
1.85
0.94
Z
-4.021
-4.033
P
.000
.000
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กอนเรียน หลังเรียน
(75)
(75)
37.81
61.90
5.49
1.51
-4.019
.000

ตาราง 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus
ความสามารถดานการอาน
การคิดวิเคราะห
ผลการวิเคราะห
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน
(30)
(30)
(30)
(30)
16.04
25.21
13.24
25.33
X
S.D.
3.09
1.21
1.72
1.49
Z
-4.294
-4.303
P
.000
.000
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กอนเรียน หลังเรียน
(75)
(75)
36.04
64.25
4.86
3.08
-4.291
.000

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคแบบ KWL Plus
มีคะแนนความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ
KWL Plus
ความสามารถดานการอาน
CIRC
KWL Plus
24.67
25.20
X
S.D.
1.24
1.25
%
82.22
84.03
Z
-1.284
P
.199
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห

การคิดวิเคราะห
CIRC
KWL Plus
24.10
25.33
0.94
1.49
80.32
84.44
-3.450
.001

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
CIRC
KWL Plus
61.90
64.25
1.51
3.08
82.54
85.67
-2.258
.024
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จากตารางที่ 3 สรุปไดวา เมื่อเปรียบความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ระหวางการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus ไดคาสถิติ
ทดสอบ Z เทากับ -1.284 -3.450 และ -2.258 ตามลําดับ ซึ่งคา Z ที่ไดมีคานอยกวาคา Z ในตาราง จึงสรุป
ไดวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ CIRC และแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคแบบ KWL
Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.21/82.22
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวหมายความวานักเรียน ไดคะแนนระหวางเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การปฏิบัติกิจกรรมใบงาน และการทดสอบยอยทายแผน คิดเปนรอยละ 84.21 และคะแนนจากการทดสอบ
วัดความสามารถ ดานการอานหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.22 สอดคลองกับผลการศึกษาของ มะลิ แตงพงษ
(2554 : 48–74) พบวา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง การอานจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.20/82.22 และแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคแบบ KWL Plus มีประสิทธิภาพเทากับ 85.05/84.03 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนการ
นักเรียนไดคะแนนระหวางเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การปฏิบัติกิจกรรมใบงาน และการ
ทดสอบยอยทายแผนทั้ง 8 แผนคิดเปนรอยละ 85.05 และคะแนนทดสอบวัดความสามารถดานการอานหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 84.03 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฉวีวรรณ เพ็ญจันทร (2554 : 50-82) พบวา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ KWL-Plus มีประสิทธิภาพ 93.83/88.87 ซึ่งสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ
.6190 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 61.90 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมะลิ แตงพงษ
(2554 : 48–74) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.7147 แสดง
วานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 71.47และคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
KWL Plus มีคาเทากับ .6567 แสดงวานักเรียนมีความรูหลังเรียนเพิ่มขึ้นหรือคิดเปนรอยละ 65.67 ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของฉวีวรรณ เพ็ญจันทร (2554 : 50-82) พบวาคาดัชนีประสิทธิผล เรื่องการอานเชิงวิเคราะห
มีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.81
3. นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลุมรวมมือแบบ CIRC กับแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจากดังนี้
3.1 การจัดการการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC เปนกิจกรรมที่สามารถใหความชวยเหลือ
รวมมือกันภายในกลุม นักเรียนกลุมออนใหสามารถพัฒนาทักษะการอานจับใจความซึ่งเปนทักษะที่มีความสัมพันธ
กับการคิดวิเคราะห นักเรียนเกิดความสุขสนุกสนานในการรวมกิจกรรมและชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการรวมกันเรียนรูและนอกจากนี้การเรียนโดยวิธี CIRC ยังเปนการเรียนที่ใชรูปแบบกลุมสัมพันธ
เปน สื่อในการพั ฒนาการอานไดอย างกวา งขวางทําใหผูเ รีย นเห็ นความสําคั ญของการทํางานเปน กลุมและ
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ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง(อรนุช ลิมตศิริ. 2544 : 148) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นฤมล
งอยผาลา (2554 : 86–128) พบวา การอานจับใจความ การคิดวิเคราะหและความรับผิดชอบตอการเรียน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เย ยิฟาง (Yeh, Yi - Fang. 2010) ไดศึกษาถึงผลการเรียน
เรื่องความเขาใจในการอานภาษาที่สอง โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน CIRC กับ
นักเรียนที่มีความรูเดิม ผลปรากฏวา พฤติกรรมตอบรับที่นักเรียนมีตอรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
CIRC เพิ่มขึ้นรอยละ 40.35 ผลสัมฤทธิ์ทางดานความเขาใจในการอานเพิ่มขึ้นรอยละ 59.65
3.2 การจัดเรียนรูแบบ KWL Plus มีขั้นตอนการสอนอานดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL
Plus อยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศพร เกตุถนอม (2547 : 29-31) กลาววา ผูสอนตองเปน
แบบอยางใหในเบื้องตนโดยผูสอนเปนผูนําและใหผูเรียนคอยๆ ปฏิบัติเองและเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบใน
การเรียนของตนเองมากขึ้นโดยผูสอนจะคอยดูแลใหคําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรอง ซึ่งผูเรียนจะรับผิดชอบ
ตอการเรียนดวยตนเองในที่สุดผูเรียนจะกลายเปนผูเรียนรู คือผูเรียนจะอานอยางเขาใจและสรุปความไดจน
สามารถนํากระบวนการ KWL Plus ไปใชกับบทอานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกระบวนกาเรียนรูที่
ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจดีขึ้นโดยพิจารณาใครครวญถึงสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูไปแลวไดเขียนสิ่งที่อานไปแลว
โดยใชความเขาใจอยางมีเหตุผลและไดแสดงออกถึงสิ่งที่เรียนไปแลวโดยใชภาษาของตนเองการสรุปความนั้น
ผูเรียนตองตรวจสอบขอมูลจากบทอานทั้งหมดแยกประเด็นสําคัญออกมาสังเคราะหและสรางบทอานขึ้นมา
ใหมโดยใชสํานวนภาษาของตนเอง ซึ่งตองเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุมีผลเขาใจงายซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรณ และ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวาเทคนิค KWL เปน
กระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะการอานที่ดี และยังไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ คาร และโอเกิล
ที่ไดศึกษาวิธีการใชเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดยการทดลอง
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวานักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค KWL Plus
ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมไดรวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอานมีทักษะการยอความดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นพรัตน พงษสุข (2552 : 40-64) พบวา นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มี
คะแนนความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากดังนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุม
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ CIRC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มีการดําเนินการสอนโดยใชสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่มีความหลากหลาย
และเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุดเพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความคิด
รวมทั้งความสามารถทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ครูคอยแนะนําและใหความรูตามขั้นตอน
ของกิจกรรมและเปนกลวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนคิดโดยผานการอานไดดียิ่งขึ้นสอดคลองกับผล
การศึกษาของ นพรัตน พงษสุข (2552 : 40-64) ไดศึกษาผลการสอนอานภาษาอังกฤษดวยวิธี KWL Plus ที่มี
ตอความเขาใจในการอานและเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย
พบวานักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีเจตคติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ครูควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมรวมมือแบบ CIRC กับเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL
Plus นําไปใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ และบูรณาการเขากลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
2. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CIRC กับแบบ KWL Plus ไปศึกษาวิจัยรวมกับตัวแปร
อื่นๆ เชน ความพึงพอใจในการเรียน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรคความคงทนในการเรียนรู
และการยอมรับนับถือตนเอง เปนตน
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