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บทคดัย่อ 
 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการเรียนโดยใชเ้ทคนิคซีไออาร์ซี กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการท า
วจิยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน                      
สองแคววทิยาคม อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีก าลงัเรียนวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 (อ.31102) 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคซีไออาร์ซี จ  านวน 6 แผน รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการอ่าน และภาระงานประเมินความสามารถ
ในการเขียนภาษาองักฤษ จ านวนอยา่งละ 6 ชุด ท าการทดสอบหลงัการสอนในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
  
ผลการวจิยัพบวา่ 
1. นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการเรียน
โดยใชเ้ทคนิคซีไออาร์ซีไม่ผา่นเกณฑข์องส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา และเกณฑร์ายวชิา
ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2  
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2. นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัการ
เรียนโดยใชเ้ทคนิคซีไออาร์ซีผา่นเกณฑข์องส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา และเกณฑ์รายวชิา
ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 
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ABSTRACT 
  
The purposes of this research were to study English reading and writing abilities of Mathayom 
Suksa 4 students taught through Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
technique. The target group was 24 Mathayom Suksa 4/1, Mathematics-Science program, taking 
Foundation English 2 course (E.31102) at Songkwae Witthayakom School, Chiang Mai Province 
during the academic year of 2013.  
The experimental instrument consisted of 6 lesson plans applying Cooperative Integrated Reading 
and Composition technique. The target group had been taught for 12 weeks. The English reading 
test and the writing task assessment were administered after each lesson plan. The obtained data 
were analyzed for mean, standard deviation and percentage. 
 
The findings of the study were as follows: 
1. The English reading ability of the students did not meet Bureau of Academic Affairs and 

Educational Standards and Foundation English 2’s criteria after taught through the CIRC 
technique. 

2. The English writing ability of the students met Bureau of Academic Affairs and Educational 
Standards and Foundation English 2’s criteria after taught through the CIRC technique. 

 

 
 


