ชื่ อเรื่ องที่ศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ชื่ อผู้ศึกษา
นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
ปี ที่ทาการศึกษา 2560

บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้ก ารเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค CIRC สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศีกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ให้มีประสิ ทธิภาพเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทาง
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ก่อนและ
หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทัก ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
เทคนิค CIRC 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล จานวน 5 ห้องเรี ยน ซึ่งกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 117 คน
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่มจากการจัดชั้นเรี ยนที่มีนกั เรี ยน เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน จับฉลากมา
1 ห้องเรี ยน จานวน 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้ก ารเรี ยนรู ้ แบบร่ ว มมือ เทคนิ ค CIRC จ านวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ จานวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้การ
เรี ยนรู ้ แบบร่ ว มมือ เทคนิ ค CIRC จ านวน 5 เล่ม 4) แบบประเมิน ความพึงพอใจของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ̅ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) และการทดสอบค่าเฉลี่ย t – test

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค
CIRC สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/80.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค CIRC สู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้ก ารเรี ยนรู ้ แบบร่ ว มมือ เทคนิ ค CIRC ส าหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก

