
เรื่อง   การพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษทีเ่นนเน้ือหาเพือ่สงเสริมความสามารถ 
   ทางการอานภาษาอังกฤษและทกัษะการคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                            
                     ปที่ 6 
ผูรายงาน นางสุกลัยา  แววไธสง 
โรงเรียน  เมืองพลพทิยาคม 
ปท่ีพิมพ 2560 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานและทักษะการคิดสรางสรรค                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ใหมีคุณภาพตามเกณฑ 80/80 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษและทักษะ
การ คิดสรางสรรค  ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 โดยเปรียบ เที ยบความสามารถทาง                
การอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกอนและหลังการสอนดวยรูปแบบที่พัฒนาข้ึน และทักษะการคิด
สรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 หลังการใชรูปแบบการสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษและ
ทักษะการคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/6 จำนวน 40 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหา แบบประเมินทักษะการคิดสรางสรรค และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอน วิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ 
คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ dependent และการวิเคราะหเน้ือหา    
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีช่ือวา AREA Model             
ที่พัฒนาข้ึนมี  4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนจัดการเรียนรู  
ประกอบดวย 4 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันกระตุนความรูเดิม (Activating Background Knowledge: A)                
ข้ันที่ 2 ข้ันอานเน้ือหา (Reading Content: R) ข้ันที่ 3 ข้ันทดสอบเน้ือหา (Experiment  Content: E)  
ข้ันที่ 4 ข้ันประเมินผล  (Assessing: A) 4) การวัดและประเมินผล โดยที่รูปแบบการสอนที่พัฒนา                  
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.50/81.75   
 2. ประสิทธิผลของรปูแบบหลงัการสอนโดยใชรูปแบบการสอน AREA Model พบวา หลังเรียน
ดวยรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
และทักษะการคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การสอน AREA Model มีพัฒนาการดานทักษะการคิดสรางสรรคสูงข้ึนจากระดับปานกลาง                     
เปนระดับมาก                  



  3. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาเพื่อสงเสริมความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษและทักษะการคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียน                 
มีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนที่เนนเน้ือหาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to: 1) develop and determine the 
efficiency of the English reading model focusing on content based instruction for 
enhancing ability of reading English and creative thinking skills for the twelfth grade 
students, 2) evaluate the effectiveness of the English reading model focusing on 
content based instruction for enhancing ability of reading English and creative thinking 
skill for the twelfth grade students by comparing the ability of the readers before and 
after the test using AREA Model. The sample group derived from purposive samlping 
consisted of 40 twelve grade students in Class m. 6/ 6 at Muangphonpitthayakhom 
School during the second semester of the academic year 2017. The instruments used 
in the study concluded a lesson plan, ability of reading English Test, creative thinking 
skills through assessment forms and a satisfaction form. The data were analyzed by 
applying percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis. 
 
 The findings were as follows: 
 1. The English reading model focusing on content based instruction for 
enhancing ability of reading English and creative thinking skill for the twelfth grade 
students called AREA Model. It consisted of 4 parts: (1) principle, (2) objective, (3) the 
learning process which had four steps, a) Activating Background Knowledge: A,                       
b) Reading Content: R, c) Experiment Content: E, d) Assessing: A (4) The 2 parts were 
assessments and evaluations on abilities of reading English and creative thinking skill. 
The efficiency of the AREA Model was met the criterion of 80.50/81.75   
 2. The effectiveness of the AREA model indicated that after using the AREA 
Model, the students’ reading ability and creative thinking skills were higher than before 
receiving instruction at a .05 significance level, and the students who learning by using 
the AREA Model, the students’ creative thinking skills were increased from a moderate 
level to high level. 
  3. After using the AREA Model, the students’ satisfaction towards this English 
reading instructional model was at high level. 


