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                   สุวรรณี  สินทรัพย : การสรางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)  สําหรับ   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   จังหวัดราชบุรี  (THE CONSTRUCTION  OF  
ENGLISH  SUPPLEMENTARY READING MATERIALS  FOCUSING   ON  CONTENT – BASED  
INSTRUCTION  (CBI)  FOR  MATTHAYOM  SUKSA  6  STUDENTS, PHOTHAWATTANASENEE  
SCHOOL,  RATCHABURI)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  รศ. ดร. สอางค  มะลิกุล, ผศ. ดร.  บํารุง  โตรัตน   
และ  รศ. วัฒนา  เกาศัลย.   221  หนา .  ISBN   974-653-522-6   
                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่  6    โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   จังหวัดราชบุรี    เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการใชสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ        เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อเสริม
การสอนอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น 
                   กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6     ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  1       ปการศึกษา 2545        
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   1  หองเรียน   จํานวน   40   คน    ไดมาจากการสุม
อยางงาย   เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก  แบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่อง  สื่อเสริมการสอนอาน
ภาษาอังกฤษ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน  10  บทเรยีน    แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอน
และหลังการทดลอง   และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษทั้ง 10 
บทเรียน 
                   การทดลองใชเวลา 10 สัปดาห ๆ ละ   2  คาบเรียน ๆ ละ  50  นาที  รวมทั้งสิ้น  20  คาบเรียน  กอน
การทดลองใชสื่อการอาน    ผูวิจัยไดทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อประเมินความสามารถในการอาน  ผูวิจัยทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันทั้งกอนและหลังการใชสื่อเสริมการอาน นักเรียนประเมินสื่อเสริมการอานดวย
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษแตละบท    จนครบทั้ง  10  บทเรียน 
                   วิเคราะหขอมูล  ใช  t-test  แบบจับคู  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ    
นักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอาน   ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและคารอยละ  
เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษที่สราง    ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหระดับ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
                   ผลการวิจัยพบวา 
                   1.ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคา   
78.15/77.30   ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานที่มีประสิทธิภาพดี 
                   2.   ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมการอานสูงกวากอนการใช
สื่อเสริมการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 
                   3.    นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษทั้ง  10  บทเรียนที่ผูวิจัยสราง 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน        บัณฑิตวิทยาลัย       มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา   2545 
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                 The purposes of this research were to 1) construct supplementary reading materials by 
Content-based Instruction for Mattayom Suksa 6 students, 2) compare the students’ English 
reading ability before and after using the constructed materials , and 3) survey the students’ 
opinions towards the  materials.  
                 The subject consisted of one randomly selected class of 40 students.  The instruments 
for this experiment were 1) a questionnaire on students need analysis, 2) a questionnaire on 
teachers need analysis, 3) ten units of reading materials, 4) a reading English proficiency test for 
pre and post tests and 5) a questionnaire on students’ opinions towards the materials. 
                 The experiment on reading materials was conducted for 20 fifty-minute sessions in ten 
weeks. After each lesson the questionnaires were administered to assess the students’ opinions 
towards the materials. Before and after the experiment the same reading English proficiency test 
was given to measure the students’ reading skill.  
                 The statistics employed for data analysis were 1) the t-test used to analyze the data in 
order to measure the subjects’ reading English ability before and after using the materials, 2) the 
percentage average of the ten reading English formative test scores compared with the post-test 
scores in order to determine the effectiveness of the reading materials, 3) mean and standard 
deviation of the questionnaire scores used to assess the students’ opinions towards the materials 
and 4) mean and standard deviation of the questionnaire scores on need analysis.  
                 The findings revealed that :  
                 1)    the materials worked effectively with 78.15/77.30 (higher than criterion : 75/75), 
                 2)  the students’ reading ability after the experiment was significantly higher than 
before the experiment at the 0.05 level, 
                 3)   the students’ opinions towards the ten unit English exercises were at a good level. 
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