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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่ เนนภาระงานเพื่อสงเสริมการอานเพื่อความเขาใจและทักษะการคิดวิเคราะห                    
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีคุณภาพตามเกณฑ 80/80 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานเพื่อสงเสริมการอานเพื่อความเขาใจและทักษะการคิด
วิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจของผูเรียนกอนและหลังการสอนดวยรูปแบบที่พัฒนาข้ึน และศึกษาพัฒนาการทาง
ทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนที่
พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง ม. 6/4 จำนวน 36 คนที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจำปการศึกษา 2/2561 โดยวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจในและทักษะการคิดวิเคราะห 
กอนและหลังการใชรูปแบบการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบ
การสอนที่พัฒนา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test 
แบบ dependent และการวิเคราะหเน้ือหา    
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานเพื่อสงเสริมการอานเพื่อความเขาใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีช่ือวา “PRAE Model” มีองคประกอบ               
4 ประการคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) องคประกอบของกระบวนการของรูปแบบการสอน
ประกอบดวย ข้ันตอนการสอน 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมความพรอม (Preparation: P) ข้ันที่ 
2 ข้ันอานภาระงาน (Reading Task: R) ข้ันที่ 3 ข้ันวิเคราะหภาษา (Analysis Language: A) ข้ันที่ 4 
ข้ันประเมินผล (Evaluation : E) 4) การวัดและประเมินผล โดยที่ รูปแบบการสอนที่พัฒนา                        
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.74/81.18 
 2. หลังการสอนโดยใชรูปแบบการสอน (PRAE Model) กลุมตัวอยาง มีความสามารถในการ
อานเพื่อความเขาใจ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดวิเคราะห
ของกลุมตัวอยาง หลังการสอนโดยใชรูปแบบการสอน (PRAE Model) มีพัฒนาการสูงข้ึน 
 3. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบการสอน (PRAE Model) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 
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 The objectives of this research were to: 1) study the efficiency of English 
reading model on task to enhance reading comprehension and analytical thinking skill 
for twelfth grade students 2) study the effectiveness of English reading model focusing 
on task by comparing pretest score and posttest score after using this model 3) study 
the development of analytical thinking and 4) Study the satisfaction towards the 
developed teaching model. The samples were the twelfth grade students in class             
m. 6/4 amounted 36 who study English in semester 2 of 2018. The instruments were 
pretest and posttest reading comprehension test and questionnaire. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent, t-test independent and 
content analysis. 
 The findings were as follows: 
 1. The English model focusing on task to enhance reading comprehension                  
and analytical thinking skill for the twelfth grade students called The PRAE Model,               
it consisted of 4 parts: principle, objective, learning activities, and assessment. The 
components of this model consisted of 1) Preparation: P 2) Reading Tasks: R 3) Analysis 
Language: A 4) Evaluation: E. The efficiency of the PRAE Model was met criterion of 
80.74/81.18 
 2. The effectiveness of the PRAE Model indicated that 2.1) after using the PRAE 
Model, the students’ reading comprehension were higher than before receiving the 
instruction at a .05 significance levels 2.2) the students who learning by using by the 
PRAE Model the students’ analytical thinking skills were increased from a moderate 
level to a high level.    
 3. The students’ satisfaction towards this English reading instructional model 
was at high level. 
 
 
 
 
 
 


