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  งานการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษา และ

เพื่อศึกษาลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอย่างคือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จาํนวน

ทั้งส้ิน 12 คน ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัใชว้ิธีการ

คดัเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งนกัเรียนเป็น กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 6 คน ซ่ึงใชค้ะแนนสอบ

วิชาภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย บทอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน     

6 เร่ือง ซ่ึงมีการเรียนการสอนในระหว่างการวิจยั และคาํถามสัมภาษณ์นักเรียน ผลการวิจยัพบว่า  

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาไดแ้ก่ ระดบั

ความยากง่ายของบทอ่าน การลาํดบัเร่ืองราวในบทอ่าน ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ือง    

ท่ีเรียน ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียน และความวิตกกงัวลของนกัเรียน  ส่วนลกัษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อ

ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ บทเรียนท่ีทนัสมยั น่าสนใจ มีประโยชน์ และตรงความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
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  This independent study used a qualitative research methodology. It had two purposes:  
to study the factors affecting English reading ability of Thai primary school students and, 
secondly, to study the English reading lessons that affected students’ reading comprehension. The 
participants consisted of 12 students in prathom 6 from Wat Nimmanoradee School, Phasichareon 
District, and Bangkok. They were studying in their second semester of the academic year 2010.  
The participants were purposively selected and grouped into two groups based on their English 
performance.  There were six students in a good performance group and another six students in a 
weak performance group. The instruments used in this study were six English reading lessons, 
taught during this independent study, and the individual interviews. Findings from the interviews 
revealed that the factors affecting English reading ability of primary students were the levels of 
difficulty of the lessons, sequencing of the lessons, students’ background knowledge or 
experiences, students’ interests and students’ anxiety. The English reading lessons that seemed to 
promote students’ English reading comprehension were up-to-date lesson contents, interesting 
lessons, useful lessons, and lessons that corresponded to the students’ needs. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้อิสระเล่มน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความช่วยเหลือและความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก  
ดร. กาํไลทิพย ์ปัตตะพงศ ์ รองคณบดี คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารยท่ี์ปรึกษาการ
คน้ควา้อิสระ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร. ปาจรีย ์นิพาสพงษ ์ประธานกรรมการในการตรวจสอบการ
คน้ควา้อิสระ และคณาจารยใ์นภาควิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
ทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ แนวคิด คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ย
ความเมตตาเสมอมา จนกระทัง่การคน้ควา้อิสระน้ีสําเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ คุณกอบศกัด์ิ สุทศัน์ ณ อยธุยาท่ีให้การสนบัสนุนช่วยเหลือใน
ดา้นต่างๆ รวมทั้งเพื่อนๆในสาขาวิชา ภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทุกคนท่ีเป็นกาํลงัใจ
ให้แก่กนัและกนั คุณค่า และประโยชน์อนัพึงมีของการคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมให้เป็น
เคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพคณาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอน และปลูกฝังคุณ
งามความดี ตลอดจนประสิทธ์ิประสาทวิทยาการความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั หวงัว่าผลงานช้ินน้ีจะเป็น
ประโยชน์สําหรับคุณครูผูส้อนภาษาองักฤษนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน
อ่านภาษาองักฤษต่อไป 
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