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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการเรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี 2) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการ
เรียนโดยใช้เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี และ 3) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังการ
เรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ32201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์
ศาสตร์ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี จานวน 7 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดทักษะทางสังคม วิเคราะห์ข้ อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที t-test dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้น หลังการ
เรียนโดยใช้เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี
2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ หลังการเรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
3) ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้เทคนิคซี ไอ
อาร์ ซี
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คาสาคัญ
เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคม
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to compare the students’ English reading
ability before and after being taught through CIRC technique, 2) to study the students’
English writing ability after being taught through CIRC technique, and 3) to compare
the students’ social skills before and after being taught through CIRC technique. The
target group was Grade 11 Students who studied English reading and writing at
Maesaiprasitsart school, Chiang Rai province in the first semester of the academic year
2016. The research instruments consisted of seven CIRC technique learning plans, an
English reading ability test, an English writing ability evaluation form and test, and a
social skills questionnaire which were administered to the students before and after
the experiment. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage and
t-test dependent.
The findings were as follows:
1. The Grade 11 students’ English reading ability improved after being taught
by using CIRC technique.
2. The Grade 11 students’ English writing ability met the pre-set criteria after
being taught by using CIRC technique.
3. The Grade 11 students’ social skills improved after being taught by using
CIRC technique.
Keywords
CIRC technique, Reading ability, Writing ability, Social skills
ความสาคัญของปัญหา
การอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ อีกทั้งทักษะการอ่านยังช่วยแผ่ขยายความรู้ให้ก้าวทันโลก เมื่อเราเข้าใจการอ่านอย่างถ่อง
แท้แล้ว จะสร้างองค์ความรู้ขึ้นซึ่งเราจะสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง การอ่านเป็นพื้ นฐานของความเข้าใจ
ในทุกรายวิชา จึงกล่าวได้ว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญ (Panawas, 2006) อย่างไรก็ตาม จะ
พบได้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้เป็นผลจาก
การไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่มีคุณภาพมากเพียงพอ อีกทั้งครูผู้สอนยังมักให้
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยการแปล การท่องจาคาศัพท์ และมีการตอบโต้กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้เรียนไม่เพียงพอ (ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์, 2548) นอกเหนือจากนั้น ความสามารถ
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ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ในระดับที่ ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเพื่อ
ความเข้ า ใจ อุ ป สรรคที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ ย่ า งหนึ่ ง ในด้ า นการอ่ า นคื อ นั ก เรี ย นอ่ า นแล้ ว ไม่ เ ข้ า ใจซึ่ ง อาจ
เนื่ อ งมาจากการไม่ รู้ ค วามหมายของค าศั พ ท์ จึ ง ทาให้ รู้ สึ ก ว่ า การอ่ า นเป็น เรื่ อ งที่ย ากและน่ า เบื่ อ
(สมุทร เซ็นเชาวนิช , 2542) ความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ยาก
ที่สุดและมีความสาคัญในการเรียนระดับมัธยมศึกษาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนสรุป
ความซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนที่ผู้เรียนควรจะได้รับการฝึกฝนเพราะแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน
และความสามารถในการถ่ า ยทอดความคิ ด ออกมาอย่ า งเป็ น ระบบ (กั ญ ญา ทิ พ ย์ ล าย, 2545)
ได้กล่าวถึงการเขียนสรุปความว่า เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมวิธีหนึ่งที่จะต้องได้รับการ
ฝึกฝน และผู้ที่ประสบความสาเร็จในการเรียนส่วนใหญ่จะใช้ทักษะการเขียนสรุปความเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ อีกทั้งการเขียนสรุปความยังสะท้อนให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนใน
การเรียนเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีด้วย อย่างไรก็ตามพบว่า การสอนการเขียนในประเทศไทยผู้สอนส่วนมาก
ไม่สอนการเขียนเพราะเชื่อว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล เน้นความถูกต้องตามหนังสือเรียน เน้น
ความจา และเน้นความถูกต้องของเนื้อหาการสอน (รุ่ง แก้วแดง, 2541) อีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางด้านการเขียนสรุปความนั้น เกิดจากจานวนนักเรียนในชั้นมากเกินไปเป็นอุปสรรค นักเรียน
ไม่ได้ฝึกเขียนสรุปความโดยตรงและใช้เวลาในการฝึกเขียนน้อยมาก
ทักษะทางสังคมเป็นทักษะหนึ่งที่สาคัญและจาเป็นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร และการ
อยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม ทักษะสังคมเป็นทักษะที่จาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ
เช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงทักษะทางสังคมในในระดับชาติที่เน้นการสร้างคนเก่ง
คนดี และมีความสุข อีกทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้กาหนดค่านิยมหลักของคน
ไทย ไว้ 12 ประการ (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2558) ซึ่งมีหลายข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคม
ดังนั้นแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรออกแบบให้สามารถพัฒนาบุคคลให้มีทักษะทางสังคม
ที่ดี อย่างไรก็ตามสภาพครอบครัวไทยในปัจจุบัน มักเป็นครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับ
บุตรหลานมากนัก เนื่องด้วยความจาเป็นทางเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนทามาหากิน อีกทั้ง สภาพความห่าง
เหินแปลกแยกระหว่างคนในสังคมที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันโดยไม่เคยแม้แต่จะพูดคุย
และทาให้คนในชุมชนและสังคมมีปัญหาสายสัมพันธ์ที่อ่อนแอลง มีลักษณะต่างคนต่างอยู่และสภาพ
การมีน้าใจต่อกันลดลง
จากปัญหาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมดังกล่าว
ข้างต้น มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเรียนแบบต่าง ๆ ซึ่งวิธีการที่น่าสนใจคือ วิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิคการเรียนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี (CIRC : Cooperative
Integrated Reading Composition) ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า โ ด ย Stevens, Madden, Slavin &
Farnish (1987) เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนสรุปความ ซึ่งเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี เป็นเทคนิค
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหการประเภทการเรียนแบบทีม เพื่อใช้ในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย
ผู้เรียนถ่ายทอดความเข้าใจ โดยเขียนสรุปเรื่องราวที่ได้จากการอ่านตามความเข้าใจของตนเอง เทคนิค
ซี ไอ อาร์ ซี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยคละความสามารถโดยมีเป้าหมายของ
กลุ่มร่วมกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยมีภาระงานเป็นเป้าหมาย โดยมีงานวิจัยที่นาเทคนิค ซี ไอ อาร์
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ซี ไปใช้หลายเรื่อง เช่น วรพรรณ สิทธิเลิศ (2537) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้วิธี ซี ไอ อาร์
ซี ที่มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนของ ผู้เรียนที่ได้รับการสอนการอ่าน
โดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี และผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการตามคู่มือครู ผลปรากฎว่า ผู้เรียนที่ได้รับการ
เรียนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการ
ตามคู่มือครู นอกจากนั้นยังพบว่าผู้เรียนรู้สึกพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีความสนุกสนานในการ
เรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากสมาชิกในกลุ่ม ในขณะที่ ภาวดี จิตตามัย (2548) ได้ทาการวิจัย
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ ร่วมมือกันเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี และ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps พบว่า นักเรียนที่ได้รับ การเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกันเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนเพื่ อ
การสื่ อสารแบบ 3Ps และการประเมิ นพฤติกรรมในการทางานของนัก เรียนอยู่ ในระดับ มาก คื อ
นักเรียนมีความร่วมมือ ช่วยเหลือ และยอมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กล่าวโดยสรุปแล้ว เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี เป็นเทคนิคเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วย
พัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของ
ผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังการเรียนโดย
ใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร หลังการ
เรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
3. ทักษะทางสังคมของนักเรียนสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังการเรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน
โดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ เทคนิค
ซี ไอ อาร์ ซี
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ
อาร์ ซี
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบการทดลองกลุ่มเดียว
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน (อ32201) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จานวน 34 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มคละตามระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คือ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน 4 คน นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ
อ่อน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้
เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ที่วัดระดับความเข้าใจในการอ่าน 4 ระดับ จากระดับการเรียนรู้ทั้งหมด 6
ระดับ ของ Bloom’s taxonomy ได้แก่ ระดับความรู้ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และการ
วิ เ คราะห์ มาก าหนดประเภทของค าถามเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ระดั บ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษจากบทอ่าน เป็น
แบบประเมินที่ให้ผู้เรียนเขียนสรุปความจากเนื้อเรื่องที่ได้เรียนโดยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ในแผนที่ 1 ถึง
7 4) แบบวัดทักษะทางสังคม เป็นแบบวัดพฤติกรรมในการทางานกลุ่มของผู้เรียนที่ปรับมาจากแบบ
วัดทักษะทางสังคม The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters
การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
1) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบวัดทักษะทางสังคม
ทดสอบและวัดกลุ่มเป้าหมายก่อนการทดลอง
2) ดาเนินการสอนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี แผนที่ 1
ถึง 7 โดยมีการประเมินความสามารถในการเขียนในช่วงท้ายของแต่ละแผน
3) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเมินกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 8
4) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบวัดทักษะทางสังคม
ทดสอบและวัดกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลอง
5) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
1) หาค่ า ความยากง่ า ยและค่ า อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความเข้ า ใจในการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษ โดยน าไปทดสอบใช้กั บ กลุ่ ม นัก เรี ยนที่มี ระดับ ความสามารถใกล้ เ คีย งกั บนั กเรีย น
กลุ่มเป้าหมายแบบทดสอบ ได้ค่าความยากง่าย (p) เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.28 และค่าอานาจจาแนก (r)
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.33 จึงได้แก้ไขปรับปรุงคาถามและตัวเลือกให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2) หาค่าความ
เชื่อมั่น ของแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยใช้สูตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(KR-20) นาไปทดสอบใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
แบบทดสอบ ผลปรากฏว่า มีค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และ จึ งได้แก้ไขปรับ ปรุงคาถามและ
ตัวเลือกให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติ
1) การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test) ของ
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลั งการทดลอง 2) การหาค่าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลัง
การทดลอง 3) การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที (t-test) ของคะแนน
ทักษะทางสังคมก่อนและหลังการทดลอง
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อน
และหลังการเรียน โดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ และการทดสอบค่าที (t-test)
ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ( N = 34 )
ค่าเฉลี่ย
การทดสอบ (คะแนนเต็ม
40)
ก่อนเรียน
11.88
หลังเรียน
23.11

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.17
4.21

ค่าร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

t

p

29.70
57.77

ไม่ผ่าน
ผ่าน

24.39

0.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนโดยใช้เทคนิคซี ไอ อาร์ ซีเท่ากับ 11.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.17 คิดเป็นร้อยละ
29.70 ระดับ คุณภาพไม่ผ่าน และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 23.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
4.21 คิดเป็นร้อยละ 57.77 ระดับคุณภาพผ่าน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.01
2. ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังการ
เรียน โดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและระดับคุณภาพของคะแนนที่ได้จากแบบ
ประเมินและแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังจากเรียนโดยใช้
เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี (N = 34)
การทดสอบ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม20)
5.91
6.73
7.94
9.14
10.73
12.08
14.52
13.08
10.02

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.50
1.86
1.30
1.32
1.08
1.28
1.95
3.16
3.10

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

29.55
33.65
39.70
45.73
53.67
60.44
72.60
65.40
50.11

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดี
ผ่าน

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
หลังการเรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี เท่ากับ 10.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 คิดเป็น
ร้อยละ 50.11 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ผ่าน เมื่อพิจารณาคะแนนหลังการเรียนแต่ละ
แผน พบว่า คะแนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ง หลังการเรียนแผนที่ 5 และ 6 คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ
ผ่าน และหลังการเรียนแผนที่ 7 และ 8 คะแนนอยู่ในระดับ ดี
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการเรียน โดย
ใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี พบว่า นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมทางสังคม และการทดสอบค่าที (t-test)
ของคะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะทางสังคมก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
(N=34)
การทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ก่อนเรียน
หลังเรียน

2.05
2.60

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76
0.45

ระดับพฤติกรรม
ทางสังคม
ปานกลาง
สูง

t

p

9.54

0.00

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางสังคมก่อนเรียนโดยใช้เทคนิคซี
ไอ อาร์ ซี เท่ากับ 2.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 ระดับคุณภาพปานกลาง และหลังเรียน
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เท่ากับ 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ระดับคุณภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
1. นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้
ประการแรกคือ การพึ่งพาอาศัยกันทางที่ดี (Positive interdependence) คือการที่นักเรียน
จะต้องตระหนักว่าการจะบรรลุจุดประสงค์ของกลุ่มนั้น สมาชิกในกลุ่มต้ องช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัย
กัน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี จะต้องจัดนักเรียนเข้าเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม
จะประกอบไปด้ว ยนั กเรีย นที่มีความสามารถในการเรียนสู ง ปานกลางและอ่อน ผู้ วิจัยสั งเกตว่า
นักเรียนส่วนใหญ่คุ้นชินกับการจัดกลุ่มกันเองตามความต้ องการ ทาให้คนเก่งไปรวมอยู่กับคนเก่ง
ในขณะที่คนที่มีผลการเรียนต่าไปอยู่กับคนที่มีผลการเรียนต่าด้วยกัน ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดการ
เรียนรู้ที่จะพึ่งพาอาศัยหรือช่วยเหลือกัน แต่เมื่อผู้วิจัยนาเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี ไปใช้โดยเริ่มจากการจัด
กลุ่มนักเรียนให้คละความสามารถกัน ในช่วงแรกนักเรียนอาจไม่คุ้นชินและไม่ค่อยพอใจการจัดกลุ่มใน
ลักษณะนี้ แต่เมื่อนักเรียนได้ตระหนักแล้วว่าการที่กลุ่มจะประสบผลสาเร็จหรือบรรลุจุดประสงค์นั้น
นักเรียนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อสมาชิกในกลุ่ม สอดคล้องกับ พิมพร
พยุหะ (2557) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือทาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
ในการอ่านบทความที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ผู้เรียนเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน เกิดการแบ่งปันเนื้อหาซึ่ง
กันและกัน เด็กเก่งสามารถสามารถช่วยกระตุ้นเด็กที่อ่อนกว่าได้ และสมาชิกทุกคนมีแรงผลั กดันที่จะ
ทาให้กลุ่มประสบผลสาเร็จร่วมกัน จึงเป็นเหตุทาให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจอ่านและรับผิดชอบส่วนของ
ตนเองให้ดีที่สุด
นอกจากนั้นเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี ทาให้เกิดการแข่งขันระหว่างทีม สมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ทางานให้ดีขึ้น มีการเรียนรู้และทางานร่วมกัน นักเรียนที่เก่งคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในระดับ
ปานกลางและอ่อน เพื่อให้ทีมทางานได้ประสบผลสาเร็จในเป้าหมายเดียวกัน คือ รางวัลของกลุ่ม
หลังจากที่ผู้วิจัยได้แจกเกียรติบัตรของกลุ่มที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ให้เป็นรางวัลแล้ว พบว่า นักเรียน
เริ่มเห็นความสาคัญของการเรียนร่วมกันหลั งจากดูคะแนนทดสอบหลังเรียนนักเรียนในกลุ่มช่วยสอน
เพื่อนที่ไม่ได้ มีการจับคู่กันสอน นักเรียนปรึกษาหารือกันช่วยกันทางานโดยเด็ก ที่อ่อนไม่ชอบเรียน มี
เด็กเก่งคอยประกบตลอดเวลา มีการสอนอ่านหลังจากที่ครูสอนอ่านแล้วครูให้เวลาในการฝึก การทา
ใบงาน จะมีการช่วยเหลืออธิบายให้เพื่อนฟัง ในขณะเดียวกัน ครูต้องเดินไปตามกลุ่มคอยพูดเน้นเรื่อง
การช่ว ยเหลื อกันการร่ ว มมือกัน การรับผิ ดชอบร่ว มกัน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เป็นต้นไป
นักเรียนที่เก่งในบางกลุ่มเริ่มสนใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนเนื่องจาก คะแนนของเด็กที่อ่อนจะมาถ่วงเพื่อน
ทาให้ไม่ได้รับรางวัล นักเรียนกลุ่มที่เคยได้รับเกียรติบัตรแล้วจะยิ่งมีความกระตือรือร้นขึ้นอีก เพราะ
อยากได้รางวัลอีกในครั้งต่อไป โดยทาให้เกิดการดาเนินงานภายในกลุ่ม (Group Processing) ที่จะ
กระตุ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มตระหนักว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติเช่นเดิมในการเรียนครั้ง
ต่อๆไป อีกทั้งเนื้อเรื่องที่สนุ กและน่าสนใจ ทาให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนและทา
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กิจ กรรมกลุ่ ม เพราะเนื้ อ เรื่ อ งที่ใ ช้ ในการเรีย นของเทคนิค CIRC เป็ น โครงสร้ างเรื่อ งเล่ า (Story
Grammar) ที่มีองค์ประกอบของเรื่องอันได้แก่ ฉาก ตัวละคร สถานที่ และเวลา ผู้วิจัยพบข้อสังเกตว่า
โครงสร้างเรื่องเล่า (Story Grammar) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดภาพในใจเวลาอ่าน เป็นสื่อกลางในการทา
ความเข้าใจ และจะช่วยให้จดจาเรื่องได้อย่างมีขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับภักษร หรุ่นเลิศ (2547) ที่
กล่าวว่า โครงสร้างเรื่องเล่า (Story Grammar) ช่วยให้ผู้เรียนจดจาเรื่องที่อ่านได้อย่างมีลาดับขั้นตอน
จดจารายละเอียดได้ สามารถคาดเดาเรื่อง และช่วยให้นักเรียนเขียนหรือเล่าเรื่องได้ดี ทาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
2. นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ คือ
จากที่นักเรียนได้ร่วมกันทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน (Story Related Activities) ไม่
ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียง การค้นหาคาตอบจากเรื่องที่อ่าน และการเล่าเรื่องโดยสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่ อ งตามล าดั บ เหตุ การณ์เ ป็ น คาพูด ของตนเอง ทาให้ นั กเรีย นเข้ าใจบทเรื่อ งราวและล าดั บ
เหตุการณ์ในเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงแรก ผู้วิจัยจาเป็นต้องฝึกนักเรียนให้แต่งประโยคพื้นฐานเนื่องจาก
นักเรีย นยังไม่มีพื้น ฐานความรู้ในด้านการแต่งประโยค จากนั้น เพิ่มเติมเนื้อหาอื่น ๆ เข้าไปเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นสามารถเขี ย นประโยคได้ ซั บ ซ้ อ นและหลากหลายขึ้ น อี ก ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความภาษาอั งกฤษดี ขึ้น คื อ ปั จจั ยความรู้ด้ านเนื้อ หา (Content
Schemata) เพราะนักเรียนได้ผ่านกระบวนการทางานกลุ่มในการช่วยกันอ่าน ทาความเข้าใจเรื่องราว
และตอบคาถามจากใบงาน ทาให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงมีความรู้สึกไปตามเรื่องราวที่
อ่ า น นั ก เรี ย นจึ ง สามารถเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ก่ อ นที่ จ ะถ่ า ยทอดออกมาผ่ า นการเขี ย นสรุ ป ความได้
สอดคล้องกับ Kirkland and Saunders (1991) ที่กล่ าวว่า ผู้ เรียนจะต้องมีความรู้เดิมด้านเนื้อหา
อย่างเหมาะสม โดยอาจมีความคุ้นเคย หรือสนใจในเรื่องราวที่อ่านอยู่บ้าง จึงจะสามารถเข้าใจในบท
อ่านก่อนที่จะเขียนสรุปความได้ อีกทั้งเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ยังส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในทาง
ที่ดีและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กิจกรรมการเรียนเช่น การอ่านเป็นคู่ การผลัดกันเล่าเรื่อง
การฝึกเขียนและตรวจสอบแก้ไขโดยผู้ร่วมทีม ทาให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือ ช่วยสอนเพื่อน และแก้ไข
จุดผิดพลาดของสมาชิกในทีม
3. นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี มีทักษะทางสังคมสูงขึ้น สามารถอภิปรายได้
ดังนี้
กิจกรรมแบบร่วมมือมีองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
(Face-to-Face Interaction) ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนการทางาน
และทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ถึงแม้การเรียนในช่วงแรก ๆ ผู้เรียนจะประสบปัญหาอยู่บ้าง เพราะโดย
ธรรมชาติ แ ล้ ว นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ด้ ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม นั ก เรี ย นจะไม่ ค่ อ ยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
กระบวนการปฏิสัมพันธ์กลุ่ม อีกทั้งนักเรียนที่อ่อนยังไม่ได้รับความสาคัญและไม่ค่อยมีบทบาทภายใน
กลุ่ม แต่เมื่อเรี ยนไปได้สักระยะหนึ่ง พบว่าผู้เรียนได้มีการปรับตัวให้คุ้นเคยกับกระบวนการเรียน
ผู้เรียนที่เก่งทาหน้าที่สอนและให้คาแนะนาแก่นักเรียนที่อ่อนกว่า เพราะนักเรียนจะตระหนักแล้วว่า
คะแนนของกลุ่มมาจากคะแนนของสมาชิกทุกคน ทาให้นักเรียนที่เก่งจะต้องช่วยนักเรียนที่ อ่อนกว่า
เพื่อให้คะแนนของกลุ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน นักเรียนกลุ่มที่อ่อนก็ตระหนักเช่นกันว่าตนเองจะต้อง
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พัฒนาให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้คะแนนของตนเองไปฉุดคะแนนของกลุ่มไว้ นักเรียนมีการอภิปรายซักถาม
มากขึ้น สังเกตได้จากกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนจะต้องผลัดกันเล่าเรื่อง นอกจากนั้นเมื่อสมาชิกในกลุ่ม
ของนักเรียนมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน นักเรียนจะไม่โวยวายหรือเอาความคิดของตนเองเป็นหลัก แต่
นักเรียนสามารถควบคุมตนเองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วร่วมกันระดมสมองคิดเพื่อความ
ถูกต้องของงานเป็นหลัก สอดคล้องกับศรินยา ขัติยะ (2544) ที่กล่าวว่า การอ่านแบบร่วมมือจะช่วย
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีการกระจายหน้าที่แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยต้องร่วมมือกันให้ได้รับความรู้
เหมือนกันและเท่าเทียมกัน
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมคือ เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ทาให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Small Group Skills) นักเรียนเรียนรู้ที่จะยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม สนับสนุนและสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยสังเกต
ว่า นักเรียนบางคนในกลุ่มยังไม่ตระหนักเห็นจุดมุ่งหมายในกลุ่ม ทาให้ไม่ให้ความร่วมมือ บางคนไม่
สนใจกิจกรรมที่เพื่อนกาลังทาอยู่ แต่เมื่อผลออกมาว่า กลุ่มอื่นที่ประสบความสาเร็จเกิดจากความ
ร่วมมือกัน ในขณะที่กลุ่มของตนเองไม่ประสบผลสาเร็จเนื่องมาจากความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทาให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการที่สมาชิกในกลุ่มมีการต่ อว่า หรือไม่ให้ความ
สนใจนักเรีย นที่ก่อให้เกิดปั ญหาในกลุ่ ม นักเรียนที่มีปัญหาจาเป็นจะต้องปรับปรุงตั ว เองให้ เพื่อน
ยอมรับ สอดคล้องกับปนัดดา ประพันธ์กูล (2556) ที่กล่าวว่า การเรียนในลักษณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น วางแผนทางาน และทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน เป็นการฝึกทักษะทางสังคม
ให้ กับ ผู้เรีย นเป็ นอย่างดี ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น การช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน การทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม การรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วม การเป็นผู้นา การ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น การรู้จักมารยาทที่ดีในสังคม และวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีทักษะใน
การเข้าสังคม และทักษะในการเป็นผู้นาเมื่อจาเป็น การให้รางวัลยังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ตั้งใจ มุ่งมั่นในการทางานกลุ่มร่วมกัน นอกจากนั้นการเรียนโดยใช้เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี ยังเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบกิจกรรมกลุ่มนั้นจะทาให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลาย
มีการแบ่งงานกันตามความถนัดและความสามารถ โดยเด็กที่เก่งกว่าจะรับหน้าที่แปลและแต่งประโยค
ในขณะที่เด็กอ่อนจะช่วยเขียน ช่วยเรียบเรียงข้อมูล
กล่าวโดยสรุปจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการเรีย นโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ช่วยเพิ่มพูน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เน้นการทางานแบบทีม เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุป
ความ นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมจากการทางานกลุ่มร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยอาจเป็นเรื่องที่คุ้นเคยหรืออยู่
ในความสนใจ
1.2 การให้แรงเสริมด้วยการให้ ข้อมูลย้อนกลับรวมถึงการให้ รางวัล ควรทาทันที
ก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่ต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนาเอาวิธีการเรียนการสอน เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ไปทดลองกับผู้เรียนใน
ระดับอื่น เช่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ความมั่นใจในตนเอง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เป็นต้น
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