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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียน
ที่มีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน   กลุมตัวอยางที่ใชใน  
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ที่กําลังศึกษาใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 33 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายจากการจับสลาก  (Simple Random 
Sampling) มีหองเรียนเปนหนวยการสุม ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 5 บทเรียน ใชเวลาในการทดลอง         
5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 คาบเรียน โดยใชเวลาบทเรียนละ 4 คาบ รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน         
เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูล 
คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
และใชคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานมีคาเทากับ 78.99/75.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจาก      
ที่เรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
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 The purposes of this thesis were 1) to develop and test the efficiency of 
task based reading activities, and 2) to compare the students’ achievement in critical 
reading before and after using task based activities and to survey the students’ 
opinions toward the task based reading activities.  
 The subject consisted of 33 eleventh grade students of Khaoyoiwittaya 
School, Khaoyoi, Phetchaburi during the second semester of academic year 2014. 
The students studied five task based reading activities within the duration of the 
experimental research, which cover 20 class sessions, one period a day, four days a 
week over a five-week period. The instruments used for gathering data consisted of 
1) Task based reading activities 2) Critical reading achievement test an English 
achievement test on critical reading used as a pretest and posttest, and 3) a 
questionnaire on opinions toward the task based activities. The mean ( x ), standard 

division (S.D.) and paired-sample t-test was used to analyze the gathered data in 
order to assess the students’ achievement in critical reading before and after using 
task based activities. Furthermore the mean and the standard deviation of items 
were used to evaluate the students’ opinion towards the task based reading 
activities. 
 The results of the study were as follows: 
 1.  The efficiency score of the task based reading activities was 
78.99/75.87 which was conformity of the established requirement of 75/75 
 2.  The students’ achievement in critical reading after studying through 
the task based reading activities was significantly higher at the .05 level. 
 3.   The students’ opinions toward task based reading activities were at 
the high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดโดยไดรับความอนุเคราะหจาก  อาจารย ดร. สุนีตา  
โฆษิตชัยวัฒน   ผูชวยศาสตราจารยยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ 
ไพวิทยศิริธรรม ท่ีเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไข  
ใหงานมีความถูกตองและสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ทีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล  และอาจารย ดร. พนอ 
สงวนแกว ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณ   ครูสุดา กุญแจนาค   อาจารยกรรณิการ ตาละลักษณ      
อาจารยศิริกุล ศรีโตกล่ิน  และ  Mrs.Jogen Mosne Bingco ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหใน         
การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนใหความชวยเหลือและคําแนะนําซึ่งเปนประโยชน
อยางยิ่งในการดําเนินการวิจัย  
 ขอขอบพระคุณ  นายชลิต ระหวางบาน ผูอํานวยการโรงเรียนเขายอยวิทยา  คณะครู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลืออํานวย    
ความสะดวกในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คณะครูโรงเรียนเขายอยวิทยาท่ีคอยใหกําลังใจและให   
ความรวมมือในการทําวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนเขายอยวิทยาท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวมรวมขอมูลไปไดดวยดี 
 คณะครูอาจารยทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
 ทายท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวินัย-คุณแมนิต พุมสวัสด์ิ และครอบครัว ท่ีให
ชีวิตใหความปรารถนาดี คอยใหกําลังใจและอยูเคียงขางเสมอมา รวมท้ัง ญาติพี่นอง เพื่อน ๆ ทุกทาน
ท้ังท่ีเอยนามและไมไดเอยนาม บุคคลอันเปนท่ีรักของขาพเจาทุกคนท่ีคอยใหความชวยเหลือ        
เปนกําลังใจเสมอ และขอขอบคุณ คุณสมบูรณ  ธารา ผูท่ีใหการสนับสนุนในทุกๆดานและเปนกําลังใจ
ท่ีสําคัญของผูวิจัย หากวิทยานิพนธเลมนี้ มีคุณประโยชนใด ๆ  ผูวิจัยขอมอบความดี  คุณประโยชน 
นั้น ๆ ใหแกบุคคลท้ังหลายท่ีกลาวมาแลวทุก ๆ ทาน ขอใหทุก ๆ ทาน มีความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 
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