
ช่ือเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Reading English for Daily Life    

ผูศ้ึกษา              วจิิตร  นิยมเดชา 
ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล               

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
ปีที่ศึกษา 2560 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ       
การอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Reading  

English  for  Daily  Life ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ชุด Reading  English for Daily Life และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6  ชุด Reading   English for Daily Life  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วทิยาลยั สตูล    สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ  านวน 3 ห้องเรียน ซ่ึงก าลงัศึกษา
ในภาคเรียนที ่ 1 ปีการศ ึกษา 2560 จ  านวน  68 คน  กลุ ่มตวัอยา่งที ่ใช ใ้นการศ ึกษาเป็นน ัก เรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล   จ านวน 23 คน ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียน ที่ 1     
ปีการศึกษา 2560  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เน่ืองจากนักเรียนในแต่ละห้อง    
มีความสามารถ 3 ระดบั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เช่นเดียวกนัทุกห้อง จบัฉลากมา 1 ห้องเรียน จ านวน     
23 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) 
ประเภทต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6 ชุด Reading English for Daily Life จ  านวน10 เล่ม         
2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชุด Reading  English  for  Daily   Life  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
3) แผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับใชก้บัแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากเท็คซท (Text) ประเภท
ต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Reading English for Daily Life จ านวน 20 แผน เวลา 20 
ชัว่โมง 4) แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6              
ชุด Reading English for Daily Life ลักษณะแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดบั จ  านวน 10 ขอ้ สถิติที่ใชใ้น

การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test)  
 



ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากเท็คซท (Text) ประเภทต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Reading  English  for  Daily Life มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 81.57/81.44 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ตั้งไวท้ี่ 80 / 80  

  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากเทค็ซท (Text) ประเภทต่างๆ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
6 ชุด Reading English for Daily Life หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดบั .01   

  3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนที่ มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text) 
ประเภทต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ชุด Reading English for Daily Life ในภาพรวมอยู ่       
ในระดบัมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.67  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53   

 
 
 

 


