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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
The Development of English Reading Comprehension and Writing Abilities for
Grade 8 Students Using the Cooperative Integrated Reading and
Composition with Reciprocal Reading Strategies
พีรดา คำพันธ์ (Peerada Kumpan)* ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ (Dr.Sitthipon Art-in)**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ 2) พัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท โดยให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนภาษาอังกฤษเฉลี่ ยไม่น้ อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ จำนวน 23 คน การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยเท่ากับ 23.04 คิดเป็น
ร้อยละ 76.81 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
และ 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยเท่ากับ 22.83 คิดเป็นร้อยละ 76.09 ของคะแนนเต็ม
มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop English reading comprehension ability and
2) to develop English writing ability for grade 8 students using the Cooperative Integrated Reading and
Composition with reciprocal reading strategies so that students would have average score not less
than 7 0 % of total score. The target group was 23 Grade 8 students in Bansrisuksamran School.
The research design was Action Research. The results were found that: 1) the students had average
scores of English reading comprehension ability for 23.04 or 76.81% of total score and there were 19
students or 82.60% passed the criteria. 2) the students had average scores of English writing ability for
22.83 or 76.09% of total score and there were 18 students or 78.26% passed the criteria which was
higher than defined criteria.
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลีย่ นบทบาท การอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ การเขียนภาษาอังกฤษ
Keywords: The cooperative integrated reading and composition with reciprocal reading strategies,
english reading comprehension, english writing
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บทนำ
โลกศตวรรษที่ 21 ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าว
กระโดด ภาษาอังกฤษจึงได้ถูกยกให้ เป็นภาษาสากลสำหรับติดต่อสื่อสาร (สมเกียรติ, 2555) สาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้
ภาษาอังกฤษมีบทบาทและทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังว่าประชากรทุกคนจะต้องมี
ศักยภาพและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน (วิจารณ์, 2555) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบการศึกษา
ในประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพและเรี ย นรู้ ได้ ต ลอดชี วิ ต (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
ต่าง ๆ รวมไปถึงมีการปฏิรูปการศึกษาใหม่ โดยมีแนวทางให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ดั งที่ ร ะบุ ไว้ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) เพื่อพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทักษะการอ่านจึงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ส่งเสริมความคิดและสติปัญญา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างแท้จริง (เสาวลักษณ์, 2552) นอกจากทักษะการอ่านแล้ว ทักษะ
การเขียนก็เป็ นอี กทั กษะหนึ่ งที่ สำคัญ ในการฝึ กฝนและพั ฒ นาควบคู่ไปกับ การอ่ าน เนื่อ งจากการอ่านกับ การเขียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Mcneil (1984) ที่กล่าวว่า การอ่านและการเขียนสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ ด้วยความสำคัญดังกล่าวการสอนทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนจึงทวีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีล ำดับในการพัฒนาทักษะความสามารถทั้ง 4 ดังที่พรสวรรค์ (2550) กล่าวไว้ว่า นักเรียนที่มีทักษะการอ่านดี
มักจะมีทักษะการเขียนที่ดีด้วย
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ แต่การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
บ้านศรีสุขสำราญ ในปีการศึกษา 2559-2561 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด คือ
25.48, 28.39 และ 35.92 ตามลำดับ (โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ, 2561) อีกทั้งผู้วิจัยในฐานะครูผู้ทำการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
ค่อนข้างต่ำ สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก นักเรียนส่วนใหญ่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากครูมักเป็นผู้นำใน
การอ่าน และแปลความหมาย ส่วนนักเรียนมีหน้าที่เพียงรับฟัง ทำให้นักเรียนขาดทักษะการคิด การสื่อสารทางภาษา และ
ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญ หาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลวิธีการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีความน่าสนใจและเหมาะสมในการนำมาแก้ปัญหา
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเขียนภาษาอังกฤษ ดังทิศนา (2561) ที่ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและนำไปสู่
ความสำเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับ Slavin and other (1990) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
เป็น รูปแบบที่จัดการเรียนรู้ในรูป ของทีมการเรียน (Team study) สมาชิกในกลุ่มมีค วามสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียน
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ร่วมมือกันเรียนรู้อย่างจริงจังทุกคน และมีเป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
อีก ทั้ งกลวิธีอ่ านแบบแลกเปลี่ ยนบทบาทตามแนวคิ ด ของ Brown & Palincsar (1984) ที่ จะช่วยพั ฒ นาและส่งเสริ ม
ความสามารถด้านการอ่านเพื่ อความเข้าใจแบบปฏิ สัมพั นธ์ระหว่างครูและนัก เรียนให้ ดีมากยิ่งขึ้น โดยการกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคาดเดาเหตุการณ์
ล่วงหน้า (Predicting) 2) การตั้งคำถาม (Questioning) 3) การทำความกระจ่างกับข้อสงสัย (Clarifying) และ 4) การ
สรุป (Summarizing)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท มาช่วยในการพั ฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ โดยผู้วิจัยเชื่อว่าการจัดการเรียนรู้
และกลวิธีดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
นักเรียนสามารถประสบผลสำเร็จในการทำงานกลุ่ม ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน ตลอดจนสร้างสรรค์
ผลงานการเขียนและการฝึกใช้กลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่ านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. เพื่อพัฒ นาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
วิธีดำเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การดำเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) ตามแนวคิ ด ของ Kemmis &
McTaggart (1988) เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยตามวงจรการวิจั ยเชิงปฏิบัติการ PAOR ประกอบด้วย 1) ขั้นการ
วางแผน (Planning) 2) ขั้นการปฏิบัติการ (Action) 3) ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) และ 4) ขั้นการสะท้อนผล
การปฏิบัติ (Reflection) จำนวน 3 วงจรปฏิบัติการ
2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ก ำลั งเรี ย นอยู่ ในรายวิ ช า อ22101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 4 จำนวน 23 คน โดยการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
สะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธี
อ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท รายวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Freetime activities หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My dream job และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food around the world จำนวน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ใน
ภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คือ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่
1) แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้สำหรับครู เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสังเกตได้จากสภาพจริงของจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนผลการปฏิบัติ เมื่อ
สิ้นสุดการสอนในแต่ละครั้ง
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู เป็นแบบบันทึกที่ผู้ช่วยวิจัยใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิด
จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย และเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนผลการปฏิบัติการ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดชนิดไม่มีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้วิจัย ประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ ได้แก่ (1) นักเรียนมีความรู้สึกอย่ างไรต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (2) นักเรียนคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ าใจ และการเขี ยนภาษาอั งกฤษบ้ างหรือ ไม่ อย่างไร (3) นั กเรียนคิ ดว่าระยะเวลาที่ ใช้ในการจั ดการเรีย นรู้มี ค วาม
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (4) นักเรียนคิดว่าสื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (5)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท้ายวงจร เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบที่ให้นักเรียนทดสอบย่อยในแต่ละท้ายวงจร พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
5) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษท้ายวงจร เป็นแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ
เป็นแบบทดสอบที่ให้นักเรียนทดสอบย่อยในแต่ละท้ายวงจร พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วงจร
ที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่
1) แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้าใจ เป็ นแบบปรนั ยชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และผล
การวิเคราะห์คุณ ภาพของแบบทดสอบ พบว่า มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.44-0.75 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.40-0.68 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษท้าย เป็นแบบอัตนัย จำนวน 11 ข้อ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ ค่าดั ชนีค วามสอดคล้อ งอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และผลการวิเคราะห์ คุณ ภาพของแบบทดสอบ พบว่า
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มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.75 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.73 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.73 ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater-Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.74
5. การรวบรวมข้อมูล
1) ปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัย และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และอธิบายวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต
2) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเวลา 18 ชั่วโมง และ
เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ
3) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้สำหรับครู (2) แบบสัง เกตพฤติกรรมการสอนของครู
(3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน (4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท้ายวงจร เป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ท้ายวงจรแต่ละวงจร (5) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ท้ายวงจร เป็นแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ ท้ายวงจรแต่ละวงจร
4) นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษท้ายวงจร เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสะท้อนผลการปฏิบัติวิจัย และปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ทั้ ง 3 วงจร ผู้ วิ จั ย จะนำข้ อ มู ล ที่ ได้ จากเครื่ อ งมื อ สะท้ อ นผลการ
ปฏิ บัติก ารวิจัย ไปใช้ในการวิเคราะห์ ผล และประเมิน ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ และ
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อนำไปอภิปรายผล และสรุปผลการวิจัยต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์แยกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) ความสามารถด้ า นการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ (Percentage) ของคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรีย นกลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้ คื อ นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
2) ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้ อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 11 ข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อย
ละ (Percentage) ของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลจากแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้สำหรับครู แบบ
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และแบบสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานวิจัย
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เชิ งปฏิบั ติ การ มาเป็ น ข้อมู ลในการสะท้ อนผลการปฏิบั ติ เมื่ อสิ้น สุด วงจรแต่ ล ะวงจร เน้ นการบรรยายตามที่ ป รากฏ
ปราศจากอคติหรือความรู้สึกและความคิดเห็น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
นำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบความเรียง ลักษณะการอธิบายความ เพื่อนำไปสรุปผล และอภิปรายผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่พบปัญหาและอุปสรรคให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินการครั้งต่อไป
ผลการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 ผู้วิจัยได้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมสื่อการสอน
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน จากนั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ทำการสังเกต จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรและ นำผลที่ได้มาพูดคุยปรึกษาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขในวงจรต่อไป โดยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท วงจรปฏิบัติการที่ 1-3 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยน
บทบาทในวงจรปฏิบัติการที่ 1-3
วงจรที่
สภาพปัญหาที่พบ
1
นักเรียนมี ความกังวลกั บการจัดกลุ่ มและการทำ
กิจกรรมภายในกลุ่ม อีกทั้งในขั้นการตั้งคำถามเพื่อ
คาดเดาความหมายจากเนื้อเรื่องค่อนข้างยาก ทำ
ให้ ไม่สามารถตั้งคำถามได้ ขาดการควบคุมเวลา
และมีเนื้ อหาที่ไกลตัวนั กเรียนส่งผลให้เกิดความ
เบื่อหน่าย
2
นักเรียนคัดลอกข้อความจากเนื้อเรื่องเพื่อมาเขียน
เป็นบทสรุปใจความสำคั ญ ขาดการแบ่งหน้าที่ใน
การทำงานกลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ เ ก่ ง ของแต่ ล ะกลุ่ ม
ออกมานำเสนอในทุกกิจกรรม
3
นั ก เรี ย นบางคนไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการทำ
กิจกรรม ทำให้การทำกิจกรรมกลุ่มล่าช้า

การปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
ชี้ แจงให้ เห็ น ถึ งกระบวนการทำงานเป็ นกลุ่ มเพื่ อให้
นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายอีก
ทั้งในขั้นการตั้งคำถามมีการแสดงตัวอย่างที่ง่ายและ
ชัดเจน พร้อมทั้งกระตุ้นนักเรียนโดยใช้คำถามระหว่าง
การคาดเดาเนื้ อเรื่อง ปรับเนื้อหาให้ใกล้ตัวนักเรียน
และมีคำศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน
แนะนำให้นักเรียนเขียนโดยใช้ภาษาของตนเอง หรือ
ในรู ป แบบของคำ หรื อ วลี สั้ น ๆ สร้ า งข้ อ ตกลงกั บ
นักเรียนเป็นรายกลุ่มในการแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ และ
ผลัดเปลี่ยนกันออกมาปฏิบัติกิจกรรม
ปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ เสริมแรงบวก และคอยให้
คำแนะนำ และคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

1. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
ผลการพัฒ นาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
จำนวนนักเรียน
(คน)

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

23

30

23.04

ร้อยละของ จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน
ส่วนเบี่ยงเบน คะแนน
ที่ผ่านเกณฑ์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
เฉลี่ย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
2.90
76.81
19
82.60
4
17.39

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 23.04 คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของคะแนนเต็ม และมีนั กเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
82.60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจตามแนวคิดของ Raygor and Raygor (1985) ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามองค์ประกอบของการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจตามแนวคิดของ Raygor and Raygor (1985)
องค์ประกอบของการอ่านเพื่อ
ส่วน
ร้อยละของ จำนวนนักเรียนที่ผ่าน
จำนวน
คะแนน
ความเข้าใจ แนวคิดของ
เบี่ยงเบน
คะแนน
เกณฑ์
นักเรียน
Raygor and Raygor (1985)
เฉลี่ย
เต็ม เฉลี่ย มาตรฐาน
จำนวน (คน) ร้อยละ
1. ระดับตัวอักษร
23
10 7.70
0.75
77.00
21
91.30
2. ระดับตีความ
23
10 8.00
1.04
80.00
21
91.30
3. ระดับนำไปใช้
23
10 7.04
1.02
70.04
19
82.60
จากตารางที่ 3 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจทั้ง 3 องค์ประกอบมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ระดับตีความ คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ
ระดับตัวอักษร คิดเป็นร้อยละ 77.00 และองค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ระดับนำไปใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 70.04 ตามลำดับ
2. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขี ยนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิ ค
CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
ผลการพัฒ นาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แ บบร่วมมือเทคนิค CIRC
ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ร้อยละของ จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน คะแนน
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนน
ที่ผ่านเกณฑ์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
(คน)
เต็ม
เฉลี่ย
มาตรฐาน
เฉลี่ย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
23
30
22.83
2.98
76.09
18
78.26
5
21.74
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.83 คิดเป็นร้อยละ 76.09 ของคะแนนเต็ม และมี นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบของการเขียนตามแนวคิดของ Valette
and Disick (1972) ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบของการเขียนตามแนวคิดของ
Valette and Disick (1972)
องค์ประกอบของการเขียน
ส่วน
ร้อยละของ
จำนวน
คะแนน
ตามแนวคิดของ
เบี่ยงเบน
คะแนน
นักเรียน
Valette and Disick (1972)
เฉลี่ย
เต็ม เฉลี่ย มาตรฐาน
1. ระดับความรู้
23
5 3.91
0.60
78.20
2. ระดับถ่ายโอน
23
5 3.87
0.69
77.40
3. ระดับสื่อสาร
23
20 15.04
2.16
75.45

จำนวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
จำนวน (คน) ร้อยละ
21
91.30
21
91.30
19
82.60

จากตารางที่ 5 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 3
องค์ประกอบมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ระดับความรู้ คิดเป็น ร้อยละ 78.20 รองลงมาคือ ระดับความถ่ายโอน
คิด เป็น ร้อ ยละ 77.40 และองค์ ป ระกอบที่ มีร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ย ต่ำที่ สุ ดคื อ ระดั บ สื่อ สาร คิ ดเป็ น ร้อยละ 75.45
ตามลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการพัฒนาความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่าน
แบบแลกเปลี่ยนบทบาท อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.04 ( =23.04, S.D.=2.90) คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของคะแนน
เต็ม และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 19 คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ทั้งนี้เพราะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกฝนในการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทอย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง อีกทั้งยังพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามองค์ประกอบ
การอ่านเพื่อความเข้าใจตามแนวคิดของ Raygor and Raygor (1985) ทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 องค์ประกอบที่มีร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับตีความ คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 ( =8.00, S.D.=1.04) คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ ระดับตัวอักษร คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 ( =7.70, S.D.=0.75)
คิดเป็นร้อยละ 77.00 และองค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ระดับนำไปใช้ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย
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เท่ากับ 7.04 ( =7.04, S.D.=1.02) คิดเป็นร้อยละ 70.04 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะการ
เรียนรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ความรู้ทั้งปวง จากการทำความเข้าใจความหมายของคำตามตัวอักษรที่ผู้เขียนนำเสนอ
เช่น การบอกความหมาย ระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริงต่างๆตามตัวอักษรที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง การตีความหมายในสิ่งที่
ผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้ในเนื้อเรื่อง และการระบุใจความสำคัญของเรื่อง ตลอดจนการนำไปใช้ เช่น นักเรียนสามารถนำข้อมูล
เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ทั้งนี้ ถึงแม้วา่ ความเข้าใจระดับนำไปใช้จะมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
อาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทไม่ได้ช่วยพัฒนา
แต่เนื่องจากความเข้าใจระดับนี้เป็นความเข้าใจระดับสูง นักเรียนจะต้องสามารถประเมินค่าความคิดของผู้เรียนจากเนื้อ
เรื่องได้ รวมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ อีก ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาและความรู้พื้ นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามจากข้อความสนับสนุนต่อไปนี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ช่วยพัฒนาความเข้าใจระดับนำไปใช้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี “พอเป็นเนื้อหา
ใกล้ตัวและสั้นลง ทำให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น แล้วก็สรุปได้ตรงประเด็นมากขึ้นค่ะ ” (บันทึกสัมภาษณ์ โดยนักเรียนเลขที่ 16,
13 กันยายน 2562) “โห…ส่งเสริมค่ะ ตอนแรกคือ หนูอ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง แต่พอครูสอนแบบนี้ ทำให้หนูอ่านเข้าใจมาก
ขึ้นค่ะ ได้รู้วิธีการอ่านแล้วตอนทำข้อสอบอ่าน คะแนนหนูเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ส่ วนการเขียนก็ดีขึ้นนะคะ พออ่านได้หนูก็เลือก
ประโยคมาเขียนตอบได้เลย” (บันทึกสัมภาษณ์ โดยนักเรียนเลขที่ 21, 20 กันยายน 2562) สอคคล้องกับ Cushenbery
(1977) กล่าวว่า การอ่านเป็นความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านโดยใช้ความรู้ทางภาษาของผู้อ่านสรุปใจความ
สำคัญและจุดประสงค์ของบทอ่าน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ตลอดจนเรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ได้
ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของกุ ลธิ ด า (2560) ได้ ท ำการวิจั ย เรื่อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความ
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
นครเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC รายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 85.59/87.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
14.37 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 26.13 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรีย นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก อีกทั้งกลวิธีอ่านแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านกระบวนการ
ทั้ง 4 ดังที่ Brown & Palincsar (1984) กล่าวว่า กลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท เป็นวิธีที่ใช้สำหรับพัฒนาความเข้าใจ
ในการสอนอ่านในกรณีที่สอนเป็นกลุ่ม ครูจะสร้างแผนขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการสอนอ่าน และนำแบบแผนนี้ไป
ใช้ในกระบวนการพัฒนาความเข้าใจตามลำดับขั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัญญา (2558) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 7631/76.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลีย่ นบทบาทมีผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งมีเจต
คติต่อการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิ ค CIRC ร่ ว มกั บ กลวิธี อ่ า นแบบแลกเปลี่ ย นบทบาท พบว่า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 22.83 ( =22.83,
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S.D.=2.98) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.09 ของคะแนนเต็ ม และมี นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ จ ำนวน 18 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.26
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกฝนในการเขียน
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง อีกทั้งยังพบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบการเขียนตามแนวคิดของ Valette and Disick (1972) ทั้ง 3 องค์ประกอบ
โดยพิจารณาจากร้อยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 3 องค์ประกอบที่
มี ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ระดั บ ความรู้ คะแนนเต็ ม 5 คะแนน มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.91 ( =3.91,
S.D.=0.60) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 78.20 รองลงมาคื อ ระดั บ ถ่ า ยโอน คะแนนเต็ ม 5 คะแนน มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.87
( =3.87, S.D.=0.69) คิดเป็นร้อยละ 77.40 และองค์ป ระกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ระดับสื่อสาร
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.04 ( =15.04, S.D.=2.16) คิดเป็นร้อยละ 75.45 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
เขียน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการฝึกฝนและพัฒนาควบคู่ไปกับการอ่าน เนื่องด้วยผู้อ่านจะต้องใช้ทักษะการเขียนเพื่อบันทึก
เขียนย่อความ หรือสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน ผ่านการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่ Mcneil (1984) กล่าวว่า การ
อ่านและการเขียนสามารถเชื่อมโยงกันได้ กระนั้นแล้วนักเรียนที่อ่านมากจะมีความสามารถในการเขียนดีกว่านักเรียนที่
อ่านน้อย เนื่องจากนักเรียนที่อ่านมากจะสามารถรวบรวม จัดระบบและเชื่อมโยงข้อมูลงานเขียนของตนได้ดีกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ การอ่านน้อย จึงถือได้ว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีความยาก ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับความคิด ดัง
ข้อความสนับสนุนต่อไปนี้ “ผมว่า มันช่วยให้อ่านเข้าใจขึ้นนะครับ เพราะวิธีการอ่านที่ครูสอนทำให้หาใจความสำคัญเจอ
แล้วเวลาตอบคำถามย่อยที่ต้องให้เขียน ผมว่า ผมก็เริ่มเขียนได้ มากกว่าเดิมเพราะครูจะให้ฝึกเขียนไปด้วยในตอนที่อ่าน”
(บันทึกสัมภาษณ์ โดยนักเรียนเลขที่ 1, 6 กันยายน 2562) “ในขั้นนี้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อเรื่องได้หลายประโยคมากขึ้น มี
การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ถูกต้องมากขึ้น และลำดับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี ” (บันทึกผลการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัย,
18 กันยายน 2562) “นักเรียนแต่ละกลุ่มมีพัฒนาการด้านการเขียนที่เพิ่มขึ้น โดยนำข้อบกพร่องที่กลุ่มตนเองมีไปปรับปรุง
แก้ไข ทำให้ผลงงานมีความถูกต้อง เรียบร้อย และสะอาด” (บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย, 20 กันยายน 2562)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวริษา (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.74/74.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนที่
เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค CIRC มี ค วามสามารถด้ า นการอ่ า นและการเขี ย นเพื่ อ ความเข้ า ใจ
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 74.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การอ่านและการเขียนเพื่ อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าเท่ากับ 0.5717 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.17 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่าน
และการเขียนเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39,
S.D.=0.21) อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัญชนา (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การใช้กลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยน
บทบาทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และความคงทนในการจำคำศัพท์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
หลังจากการใช้กลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท 2) คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
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อยู่ในระดับปานกลางหลังการใช้กลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท 3) ผู้เรียนมีความคงทนในการจำคำศัพท์หลังได้รับการ
สอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เฉลี่ยเท่ากับ 23.04 คิดเป็นร้อยละ
76.81 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 19 คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้
เมื่อพิ จารณาตามองค์ประกอบของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวคิดของ Raygor and
Raygor (1985) ทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 องค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับตีความ คิดเป็นร้อยละ 80.00
รองลงมาคือ ระดั บตัวอักษร คิด เป็น ร้อยละ 77.00 และองค์ป ระกอบที่ มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ระดั บ
นำไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 73.50 ตามลำดับ
2. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยเท่ากับ 22.83 คิดเป็นร้อยละ 76.09 ของ
คะแนนเต็ม และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวคิดของ Valette and
Disick (1972) ทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 องค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับความรู้ คิดเป็ นร้อยละ 78.20
รองลงมาคือ ระดับถ่ายโอน คิดเป็นร้อยละ 77.40 และองค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ระดับสื่อสาร
คิดเป็นร้อยละ 75.45 ตามลำดับ
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