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51254318 : สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คาํสาํคญั :  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ/ ภาษษองักฤษเพืออาชีพ 
  อุบลรัตน์  อ่วมดว้ง : การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ สาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์   วทิยาเขตวงัไกลกงัวล.         อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.ดร.วสิาข ์ จติัวตัร์ , ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวทิยศิริธรรม และ อ.ดร.ภทัร์ธีรา  เทียนเพิมพลู.  231 หนา้. 
 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ให้ไดต้ามเกณฑ ์
75/75  2) เพือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า    คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ทีมีต่อแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีสร้างขึน  กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปีที 1 สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2554  จาํนวน 30 คน  เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือชีพ ทีผูว้จิยัสร้างขึน 
จาํนวน 8 บท  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาทีมีต่อความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทงั 8 บท  ดาํเนินการทดลอง  8 
สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบเรียน ๆ ละ 60 นาที  รวมทงัสิน 16 คาบ  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

     ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ มีค่าเท่ากบั 82.48/81.83 ซึงถือว่ามี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์
    2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของนักศึกษาหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพืออาชีพสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 

    3. นกัศึกษามีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
 
 
 
 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                                                                      บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา.......................................................                                                                         ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1....................................2.......................................  3. ........................................ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

51254318 : MAJOR : TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
KEY WORD :  READING ENGLISH FOR CAREER TEXTS/ ENGLISH FOR CAREER TEXTS 
 UBOLRAT  UAMDUANG : THE DEVELOPMENT OF ENGLISH FOR CAREER 
READING EXERCISES FOR FIRST-YEAR ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
STUDENTS, FACULTY OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY,RAJAMANGALA UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN,WANGKLAIKANGWON CAMPUS. THESIS ADVISORS :  
ASSOC. PROF. WISA  CHATTIWAT, Ph.D., ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, 
Ed. D., AND  PATTEERA THIENPERMPOOL, Ph.D.   231 pp. 
 
 
       The purposes of this research were 1) to develop and test the efficiency of 
reading exercises for the First year students, 2) to compare the students’ reading 
abilities before and after using the relevant constructed materials, 3) to survey the 
students’ opinions toward these constructed materials.  The subjects consisted of 30 
students studying in the First-Year Bachelors’ degree Level students majoring in 
Electrical  Engineering , Faculty of Industrial and Technology,  Rajamangara 
University of Technology Rattanakosin, Wangklikangwon Campus.  The instruments 
used for this experiment were: 1) eight lessons of reading exercises developed by the 
researcher, and the content of each lesson was based on English for Career texts, 
needs analysis, and certain language components; 2) a reading English for Career 
test was used as a pretest, and as  a posttest and 3) a questionnaire was used to 
survey the students’ opinions toward the effectiveness of the constructed materials.  
The duration of the experiment was 18 class sessions, 60 minutes each, over an 
eight-week period.  Data were statistically analyzed by percentage, means, standard 
deviation and t-test. 
 The findings revealed that : 
 1. The  students’ achievements on the reading exercises were 82.48 
percent on the reading English for Career formative test, while they achieved 81.83 
percent on the posttest.  This means that the efficiency of the materials was a  high 
level (higher than  the 75/75 criterion). 
 2. The students’ achievement on reading after using the eight reading 
exercises was significantly higher than before using the materials at the 0.05 level 
 3. The students’ opinions toward the constructed  materials were highly positive. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก  รอง
ศาสตราจารย ์ดร. วสิาข ์จติัวตัร์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ อาจารย ์
ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพิมพูล ทีได้กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําและปรับปรุงแก้ไข ซึงช่วยให้
งานวจิยัครังนีบรรลุจุดประสงคที์วางไว ้ จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย ์3 
ท่านเป็นอยา่งสูง   ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บาํรุง โตรัตน์  อาจารย ์ดร. 
จงรักษ ์  เลียงพานิชย ์ ทีกรุณาเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบและกรุณาให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบันีจนสมบูรณ์ 
 กราบขอบพระคุณในความกรุณาของผูช่้วยศาสตราจารยย์ุพรพรรณ ตนัติสัตยา
นนท ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลีชยั ปัญญาวงศง์าม และคุณอุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ ์พร้อมทงั
อาจารย ์Graham  R.Hibbins  ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํตรวจแกไ้ขเครืองมือดว้ยความเมตตายงิ 
 ขอขอบใจนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกังวล ทีให้ความร่วมมืออย่างดียิงในการทดลองวิจยั และ
ขอขอบคุณเพือน ๆ ทีใหก้าํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์ดว้ยดีเสมอมา 
 ทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา รวมทงัญาติพีนอ้งของขา้พเจา้ทุกคนทีให้
กาํลงัใจ และสนบัสนุนการศึกษาในครังนี 
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