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บทคัดย่อ 

 
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  เพ่ือ 

ความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรมการอา่นแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods &  
Festivals  มีวตัถปุระสงค์ดงันีคื้อ  1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือ 
เสริมสร้างความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ 
ชดุกิจกรรมการอา่นแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้าน 
การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุ 
กิจกรรมการอา่นแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง และ 3. เพ่ือ 
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
ในการอา่นภาษาองักฤษ เพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรมการอา่นแบบ 
ร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals  กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/1  โรงเรียน     
ชากงัราววิทยา (อินทร์-ชุม่  ดีสารอปุถมัภ์) อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา  
2560  จ านวน  38 คน  ได้มาโดยการสุม่แบบเป็นกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น 
หนว่ยสุม่  เน่ืองจากโรงเรียนชากงัราววิทยา (อินทร์-ชุม่  ดีสารอปุถมัภ์) มีการจดัชัน้เรียนแบบคละ 
ความสามารถ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1.รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรม 
การอ่านแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals 2. คูมื่อการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรม 
การอ่านแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals และ 3.แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอา่น 
เพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ  ซึง่มีคา่ 
ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.28 – 0.68  คา่จ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.68 และมีความเช่ือมัน่ของ 
แบบทดสอบทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.92  และ แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่รูปแบบการจดัการ 



 

 

เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี   
ท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรมการอ่านแบบร่วมมือ เร่ือง Local Food & Festivals เป็นแบบมาตราสว่นประมาณ 
คา่ (Rating Scale)  5 ระดบั  จ านวน 15 ข้อ  ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.79 สถิตท่ีิใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมตฐิาน ด้วยคา่สถิตทีิ แบบ  
Dependent (t-test Dependent)  
 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า 
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรมการอ่านแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals  ท่ี
พฒันาขึน้ ในรูปแบบการจดัการเรียนการสอน มี 6 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 ระดมความคิด (Brainstorming)          
ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจเนือ้หาและค าศพัท์ (Understanding) ขัน้ท่ี 3 จบัใจความส าคญั (Reading 
Comprehension)  ขัน้ท่ี 4 การทบทวนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (Review and Summary) ขัน้ท่ี 5 ฝึกทกัษะ (Skills 
Practice)  และขัน้ท่ี 6 ประเมินผลและแก้ไข (Self Evaluation and Improvement)  มีประสิทธิภาพเทา่กบั  
86.88/85.89 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด 
             2. ความสามารถด้านการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
โดยใช้ชดุกิจกรรมการอ่านแบบร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
  3. นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ชดุกิจกรรมการอ่านแบบ
ร่วมมือ เร่ือง Local Foods & Festivals อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
 
 


