
51254319: สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คาํสาํคญั : การสังเคราะห์งานวิจยั / การสอนอ่านภาษาองักฤษ 
 ฉตัรปวีณ อาํภา: การสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพิมพลู, รศ. ดร.วิสาข ์ จติัวตัร์ และ
ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 84 หนา้ 
 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ )  เพือศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยด้านการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษระดบัชนัมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.   ถึง พ.ศ.   และ ) เพือประมาณค่าดชันี
มาตรฐานของการวิจยัทางการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.   ถึง 
พ.ศ.  โดยประชากรทีใชใ้นการศึกษาเป็นปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ของนิสิต / นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย  แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัศิลปากร 
จาํนวน  เล่ม 
  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั ) แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 

. การสงัเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ เมือจาํแนกตามประเภทของระดบั
การศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. - ) พบว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
นวตักรรมและสือการสอนทีนิยมใชม้ากทีสุด คือ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษคิด
เป็นร้อยละ 12.20 ส่วนการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนทีนิยมใชม้ากทีสุด 
คือวิธีการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 9.76 จากการสงัเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ เมือจาํแนกตามประเภทของระดบัการศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. - ) 
พบวา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษนิยมใชม้ากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และการ
สอนอ่านโดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัแรกโดย คิดเป็นร้อยละ 12.50 

. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั พบวา่ งานวิจยัส่วนใหญ่มีค่าคะแนนในระดบัดีมาก  
 . ค่าขนาดอิทธิพลในระดบัเล่มวิทยานิพนธ์จาํนวน  ค่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 1.93 นนัคือ
ค่าเฉลียของกลุ่มทดลองจากงานวิจยัทงัหมดทีนาํมาสังเคราะห์ โดยเฉลียจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียของ
กลุ่มควบคุม .  เท่า 
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 The purposes of this research were to 1) study the research features on teaching English 
reading for secondary school students conducted between 1997–2010 and 2) evaluate the standard 
indices of the research on teaching English reading for secondary school students conducted 
between 1997 – 2010. There were 65 research samples selected from the population of the 
dissertations /thesis of the graduate students from Faculty of Education and Faculty of Liberal 
Arts, Chulalongkorn University, Kasetsart University, Srinakharinwirot University and Silpakorn 
University. The research tools used in this study were 1) a data record from research features      
2) an evaluation of research quality. The data were analyzed using mean and standard deviation. 
 The results of research synthesis were as follows: 
 1.  The synthesis of research on teaching English reading classified as lower secondary 
level (grade 1-3) showed that the most popular innovative materials were the development of 
English reading skills ( .  %). While, reading comprehension instructions were the most 
commonly used teaching techniques and method (9.76%). In the upper secondary level, the 
results showed that the development of English reading skills ( . %) and English learning 
strategies (12.50%) were of the most widely used materials and techniques, respectively.  
 2. The quality evaluation results of the research reports found that the quality of the most 
research reports were at the very satisfactory level.  
 3. Data for this research consisted of 187 values showed the effect sizes of 1.93. This 
indicates that the difference between the mean values of synthesized research samples group and 
control group were 1.93. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได้ดว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์         
ดร.บาํรุง โตรัตน์ทีกรุณาเป็นประธานกรรมการในการสอบ และกรุณาให้ขอ้เสนอแนะตลอดจน
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในงานวิจยั  
 กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร .วิไรรัตน์  คีรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ อุ่นอารมยเ์ลิศ  และ
อาจารย ์ชยัวฒัน์ แกว้พนังาม ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบและแกไ้ขเครืองมือในการ
วิจยั 
 และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข ์ จติัวตัร์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย ์ดร.ภทัร์ธีรา เทียน
เพิมพูน และอาจารย ์ดร.จงรักษ ์เลียงพานิชย ์ทีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ในแนวทาง
การศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยั ซึงเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการดาํเนินการ
วิจยั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 
 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณนาวาอากาศเอก อุดร บูรณจารุ และคุณแม่ชญานิต สุข
สาํอางค ์ ทีใหชี้วิต ความหวงั กาํลงัใจและความปรารถนาดี รวมทงัพีและนอ้งของขา้พเจา้ทุกคนที
ใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด จนทาํใหผู้ว้ิจยัประสบความสาํเร็จในการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 ผูว้ิจยัขออุทิศคุณค่า และประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้แก่บุพการี ตลอดจนครู
อาจารยทุ์กท่านผูป้ระสิทธิประสาทวิชา ความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทงัในอดีตและปัจจุบนั 
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