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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้นีม้คีวามมุงหมายเพ่ือศกึษาการพัฒนาแบบฝกเสรมิทกัษะการอานภาษาองักฤษโดยใชกิจกรรม 
KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนดและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและ         
หลงัเรียน กลุมตวัอยางเปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒  จงัหวัด  สรุาษฎรธานี  ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ Cluster Random Sampling จากท้ังหมด                          
5 หองเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม 
KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life”   แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจยั
พบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life”                                     
มีประสิทธิภาพ 83.94/84.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” อยูในระดับมาก
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Abstract
  This research aims to develop supplementary English reading exercises using KWL-Plus activity 
entitled “Around Your Life” for Matthayomsuksa four students in Suratpittaya II School in Suratthani province 
aiming to examine the efficiency level criteria of the supplementary English reading exercise according 
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ 
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to the standard criteria 80/80, the students learning achievement, and students satisfaction toward the 
supplementary exercise. The sample group was conducted under cluster random sampling and con-
sisted of thirty students from Matthayomsuksa four who were studying in semester one of the               ac-
ademic year 2011. The tools used in this study were the supplementary English reading exercises entitled 
“Around Your Life”, the academic achievement test and the manual of the supplementary English reading 
exercises entitled “Around Your Life” and the learning achievement test. Statistics including   percentage, 
average value and t-test dependent were used to analysis process. The results showed that quality of the 
supplementary English reading exercises entitled “Around Your Life” was at a very good level with higher 
efficiency than the set  criteria at 83.94/84.08. The students who took the supplementary English reading 
exercises entitled “Around Your Life” have archived their learning at a statistical significant level 0.1. and 
the satisfaction of sample groups also showed at  a good level.

Keyword
  Supplementary English Reading Exercises, KWL-Plus activity, Learning Achievement.

บทนํา
  ในปจจบุนัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะการใชภาษาอังกฤษไดขยายตัว
มากข้ึน ทั้งทางการคา ธุรกิจระหวางประเทศและในโลกอิเลคทรอนิกส ภาษาอังกฤษจึงยกระดับเปนภาษาของโลก
โดยแทจรงิ (Suntaree, 1985) ภาษาอังกฤษจึงย่ิงทวีความสําคัญมากข้ึน  ถือไดวาเปนภาษาสากล (World Language) 
เน่ืองจากมีสารสนเทศมหาศาลหล่ังไหลเขามายังประเทศไทย สารสนเทศเหลาน้ีสวนใหญอยูในรูปแบบการนําเสนอ
เปนภาษาอังกฤษ  การจัดการศึกษาของประเทศไทยในขณะน้ีจึงตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนใหอยูในระดับทีจ่ะรบัและเขาใจสารสนเทศภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  การเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับ
นกัเรียนไทยจึงมคีวามสําคัญและมีความจําเปนท่ีตองใชเปนเคร่ืองมอืสาํคัญในการติดตอสือ่สาร การแสวงหาความรู 
การประกอบอาชีพ และการสรางความเขาใจเก่ียวกับวฒันธรรมและวิสยัทัศนทีจ่ะชวยพัฒนานักเรียนใหมคีวามเขาใจ
ตนเองและผูอื่นใหดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
  ดวยเหตุนี้กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงมีหนาท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานของมนุษยและศักยภาพใน
การทํางานอยางสรางสรรค ตองพัฒนาความสามารถในการใชภาษาของผูเรียนใหเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารได      
ตามความตองการในสถานการณตางๆ ดังน้ันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงไมไดเรียนเพ่ือใหรูเก่ียวกับภาษา  
อยางเดียวเทาน้ัน แตเปนการเรียนเพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังสราง
ความสามารถในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความชํานาญใน 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน 
ตลอดจนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและความตองการบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล
เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดอยางแทจริง            
(กรมวิชาการ, 2551) 
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  เพ่ือใหนักเรียนสามารถถายทอดความรูและส่ือสารกับผูอื่นได นักเรียนจึงตองศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองมากข้ึน ดังน้ัน ทักษะการอานจึงเปนทักษะท่ีจําเปนและสําคัญ เพราะทําใหเกิดสติปญญา ความรู การพัฒนา
พฤติกรรมและคานิยมตางๆ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตใหพัฒนาไปสูสิ่งท่ีดีที่สุดของชีวิต  การปลูกฝง  
ใหรักการอานต้ังแตเยาววัยจึงเปนพ้ืนฐานการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  แตจากการศึกษาสภาพปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบวา  นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการอานเปนอยางมาก ปญหาท่ีนาเปนหวง
ของเด็กไทย คือ ไมชอบอานหนังสือ  ไมชอบคิดและไมคอยสนใจศึกษาหาความรู มีเพียงสวนนอยท่ีมีความสามารถ
ทางภาษาในระดับดี ทําใหภาพรวมคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา จึงควรเรงหาทางแกไขปรับปรุง        
โดยเรงดวน (ศักด์ิสิทธ์ิ แสงบุญ, 2555)
  ทกัษะการอานเปนกิจกรรมทีเ่ด็กไทยใหความสาํคัญนอยลงเร่ือยๆ จงึทําใหเด็กไทยมีทกัษะการอานดอยลง
อยางเห็นไดชัด จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการอานและทําความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีจัดทําโดย 
Education First เมื่อป ค.ศ. 2013  พบวา เด็กไทยมีความสามารถภาษาอังกฤษต่ํามาก คือ อยูในอันดับที่ 55             
จาก 60 ประเทศ (http://www.ef.co.th/epi/) ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ  
อัจฉรา วงศโสธร (2552) ที่พบวานักเรียนไทยมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ทําใหตอง
ปรบัปรงุแกไขปญหาหลายประการ สอดคลองกบัผลงานวจิยัของ ฉวลีกัษณ  บณุยะกาญจน (2547) ทีพ่บวาการอาน
ของนักเรียนไทยไมมีประสิทธิภาพเพราะพ้ืนฐานขาดทักษะการอาน การเรียนไมไดเนนสอนอยางมีระบบจริงจัง         
เปนสาเหตุทําใหเบ่ือหนายเพราะไมมีความรูพ้ืนฐานเดิมเพียงพอท่ีจะรับประสบการณใหม  เพราะเทาท่ีผานมาการ
เรยีนการสอนของครแูละนกัเรียนจะใชเพียงหนังสอืเรยีนท่ีสวนกลางกําหนดใหเรียน ทาํใหผูเรียนไมสามารถจนิตนาการ
ใหเปนไปตามเปาหมายการสอนไดอยางครบถวน การเรียนการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายไดทั้งหมด                  
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังขาดหนังสอือานเพ่ิมเติมทีส่อดคลองกับหลกัสูตร ซึง่สงผลใหนกัเรียน
ขาดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและถูกตอง อาจจะเปนเพราะส่ือการเรียนการสอนยังไมสอดคลองกับหลักสูตร   
เทาท่ีควร อีกท้ังเน้ือหาบทอานจากหนังสือเรียนเปนเน้ือหาจากสวนกลางไกลตัวผูเรียนไมมีความเก่ียวของกับ             
การดําเนินชีวิตประจําวัน จึงไมสะทอนความตองการของทองถ่ิน (วิไลรัตน คีรินทร, 2550 ; อรุณี วิริยะจิตรา, 2532)
  จากการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ของโรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ 
ในปการศึกษา  2552-2553  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  เร่ือง “Around Your Life” รอยละ 55.48 และนักเรียนมี
คะแนนไมผานเกณฑดานความรูคดิเปน  รอยละ 64.82 ซึง่แสดงใหเห็นวา นกัเรียนสวนใหญประสบปญหาการเรียนรู     
ในเรื่องดังกลาว (โรงเรียนประดูพิทยาคม ฝายวิชาการ, 2553)
  จากปญหาและเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงเปนท่ีมาของความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกไข
ปญหาของนักเรียน แนวทางแกปญหาสามารถทําไดหลายวิธี  วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหนกัเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดมุง
หมายที่หลักสูตรกําหนด  ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  รวมทั้งสงเสริมนิสัยรักการอานและการศึกษา            
ดวยตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ โดยสามารถศึกษาหาความรูไดจากส่ือการเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย  ลักษณะ
สือ่การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มหีลักการและแนวคิด คอื เนนใหนกัเรียนไดศกึษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง และใหสถานศึกษาจัดทําสาระใหสอดคลองกับทองถ่ินและสงเสริมแหลงเรียนรู                   
ครูและนักเรียนจึงสามารถจัดทําหรือพัฒนาสื่อขึ้นใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละสาระการเรียนรู สามารถชวย
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ใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายและรวดเร็วข้ึน สรางประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหมเช่ือมโยง
ประสบการณที่อยูใกลตัวนักเรียนใหเขามาสูการเรียนรูไดอยางเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี, 2550)
  ดวยเหตุนีผู้วิจยัจงึไดสรางและหาประสทิธิภาพของแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาองักฤษ เร่ือง “Around 
Your Life” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะ          
การอานเน้ือหาทีม่สีาระเก่ียวกับประสบการณจรงิในทองถิน่ของตนเอง และมคีวามรูกวางขวางในเรือ่งราวเหตกุารณ
และสถานท่ีสาํคญัท่ีมคีณุคาของชมุชนทีต่นอาศยัอยู อนัจะนําไปสูความรกัและความภาคภูมใิจในจงัหวัดของตนเอง 
เกิดการเรียนรูบรรลุเปาหมายตามท่ีหลักสูตรตองการและยังเปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานใหกับนักเรียน    
อกีดวย นอกเหนือจากน้ี การศึกษาและคนควาวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษพบวา มหีลากหลายวิธี  แตผูวิจยัเห็นวา
วิธีสอนแบบ KWL-Plus เปนวิธีสอนที่นาสนใจและมีประสิทธิภาพ เพราะเปนวิธีสอนที่มีรายงานการวิจัยจํานวนมาก
สนับสนุนวาสามารถใชไดผลดีทั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาตางๆ  ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีสอนแบบ KWL-Plus    
วิธีการสอนดังกลาวเปนการสอนอานท่ีจดักิจกรรมการอานใหผูอานไดนาํความรูเดิมของตนทีม่อียูแลวมาชวยตีความ
ในเน้ือเร่ืองท่ีอาน เพ่ือชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในส่ิงท่ีอานมากข้ึน และเปนวิธีสอนท่ีมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือชวย
พัฒนาทักษะการอานและในขณะเดียวกันสามารถนําไปพัฒนาทักษะท้ังสี่ของการเรียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมๆ กัน แตเนนความเขาใจในการอานเปนหลัก รวมท้ังให
นักเรียนสามารถแสดงความเขาใจจากเรื่องที่อานไดดวยการสรุปความในตอนทายโดยใชการเขียนแผนภูมิความคิด 
ซึง่จะทาํใหนกัเรียนสามารถบรรลจุดุมุงหมายของการอานไดในทีส่ดุ (Carr &Ogle, 1987 ; เกียรตชิยั ยานะรังสี, 2540)

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus                      
เร่ือง “Around Your Life” ที่สรางข้ึนตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
  2. เพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4  ทีเ่รียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life”
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” 

สมมติฐานการวิจัย
  1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around 
Your Life” ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง 
“Around Your Life” ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
  3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 ทีเ่รียนดวยแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดย
ใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” อยูในระดับมากข้ึนไป
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วิธีการวิจัย
  การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิทดลอง ทีใ่ชกลุมทดลองกลุมเดยีวโดยมีการวัดกอน-หลงั (One-Group Pretest-
Posttest Sesign) 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
ปการศึกษา 2554 ทั้งหมด 4 หองเรียน จํานวน 132 คน และกําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมแบบเจาะจง 1 หองเรียน 
จํานวน 30 คน 
  2. กรอบแนวคิดการวิจัย
         การวิจยัครัง้นีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชงิทดลอง  โดยใชกลุมตวัอยางกลุมเดยีวกันคอื ทดสอบกอนเรยีนและ
หลังเรียน มีลักษณะการทดลอง ดังภาพท่ี 1

           ภาพที่ 1: รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง

   ความหมายของสัญลักษณ
   O1  =  แทนการสอบกอนที่จะทําการทดลอง (Pre-test)
   X    =  แทนการทดลองโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
   O2  =  แทนการสอบหลังการทดลอง (Post-test)

  3. เครื่องมือการวิจัย
          เคร่ืองมอืในการวิจยัมี 5 รายการประกอบดวย แบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม 
KWL-Plus จํานวน 8 เร่ือง คูมือการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus                   
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก 3 ชดุ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบกิจกรรมระหวาง
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
องักฤษ เครือ่งมอืวิจยัดังกลาวไดผานการทดลองและหาประสิทธิภาพตามรูปแบบของ อบุลวรรณ ปรงุวนิชพงษ (2551) 
กอนนํามาทดลองกับกลุมตัวอยาง
  4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
          เริม่ดําเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โดยชีแ้จงลาํดบักจิกรรมการเรยีนโดยใชแบบฝกเสรมิ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” แลว นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองดังกลาวไปทดสอบกับนักเรียนกอนใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน หลังจากนั้นนําขอมูล                        
มาวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน แลวผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

137 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

โดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” พรอมทั้งทําแบบฝกกิจกรรมระหวางเรียนแตละเร่ือง จํานวน   
60 ขอ นํามาวิเคราะหจะไดคะแนนระหวางเรียน เมื่อสอนจบแตละหนวยจึงนําแบบทดสอบหลังการอานไปทดสอบ
กับนักเรียน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเปนคะแนนหลังเรียน หลังจากจัดกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ครบทุกหนวยแลว นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับกลุมตัวอยาง เสร็จแลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาระดับ
ความพึงพอใจ
  5. การวิเคราะหขอมูล
         ในการวเิคราะหผลการทดลอง  ผูวิจยัไดนาํขอมลูมาหาคารอยละของความกาวหนาของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ือเปรยีบเทียบระหวางกอนและหลังเรยีน และหาคารอยละความกาวหนาของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน
กอนเรียน-หลังเรียน โดยต้ังเกณฑมาตรฐานความพอใจไวรอยละ 25 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิจรูญ, 2547) สวนคะแนน        
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนการประเมินคุณภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานและคะแนนการประเมินคูมือการ 
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานไดใชวิธีการหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวน 
      ในสวนของการหาคาความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบไดหาคา IOC ตามวธีิของ พิสณ ุฟองศรี 
(2549) สาํหรับการหาคาความเช่ือมัน่ใชสตูร K-R 20 คาความยากงาย (p) และคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบสอบ 
   การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ ใชสูตร E1/E2 และหาคาดัชนีประสิทธิผลนวัตกรรม            
โดยวิเคราะหจากคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทําไดกับคะแนนเต็มทั้งกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีเกณฑยอมรับ
ประสิทธิผลวาผูเรียนมกีารเรียนรูไดจรงิตองมคีาต้ังแต .50 ขึน้ไป (สาํนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2550)  นอกจากน้ียังมกีารทดสอบสมมตฐิานโดยใช t-test  แบบ Dependent Samples (พิสณุ  ฟองศรี, 
2549) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน

ผลการวิจัย
  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around 
Your Life” ปรากฏผลดังตอไปนี้

ตารางที่  1
ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง  “Around Your 
Life” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒

  จากตารางท่ี 1  พบวา คะแนนเฉล่ียระหวางเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus  เร่ือง “Around Your Life”  เทากับ  50.36  จากคะแนนเต็ม 60  คิดเปนรอยละ 
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83.94  ซึง่เปนคาของประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม 
KWL-Plus  เร่ือง “Around Your Life”  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  
สวนคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ  33.63  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คดิเปนรอยละ  84.08  ซึง่เปนคาประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E2)
  จากการวิเคราะหขอมูลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

  จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา คะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 20.73 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 33.63  รอยละ
ของความกาวหนาเทากับ 32.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไววาตองเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม     
สวนคาประสิทธิผลแบบฝกเสริมทักษะการอาน พบวากลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน 20.73 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน 33.63 ไดคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกเสริมทักษะการอาน 0.67 
แสดงใหเห็นวา แบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิผลในการพัฒนาการอานของนักเรียนอยูในระดับดี และจากการ        
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” พบวามีความพึงพอใจในเร่ืองสื่อการเรียนรูที่มีการวางรูปแบบ

เชิงสรางสรรคสอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวันอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา x  เทากับ 4.74 รองลงมาไดแก
กระบวนการจดัการเรยีนรูสงเสรมิความคดิสรางสรรค และความสามารถในการคดิวิเคราะหของผูเรียนไดอยางชดัเจน

โดยมีคา x   เทากับ 4.59 ทั้งน้ีเมื่อประมวลโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 4.46)
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อภิปรายผล
  ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around 
Your Life” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒  พบวาประสิทธิภาพของแบบฝก              
เสริมทักษะท่ีใชกลุมตัวอยางมีคาสูงกวาเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดไวคือ 83.94/84.08  สาเหตุอาจจะเกิดจากแบบฝก
เสริมทักษะดังกลาวมีเน้ือหาสาระทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งสงเสริมดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นไดจริง  ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาน้ีของ สุวดี  สดแสนรัตน 
(2551) ที่พัฒนาแบบฝกทักษะพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชเทคนิค KWL-Plus วิชาภาษา
อังกฤษพ้ืนฐาน อ 33101  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยพบวาแบบฝกท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 79.02/79.95  
ซึง่มปีระสิทธิภาพสูงกวาเกณฑทีต่ัง้ไวคอื 75/75 ผลการวิจยัดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกันกับรายงานวิจยัเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ         
โดยใชกิจกรรมการอานใหคลอง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม              
(อบุลวรรณ  ปรงุวนิชพงษ, 2551) นอกจากน้ี ยังมกีารพัฒนาแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาองักฤษในหลายรายวิชา
ทีช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ไดแก  แบบฝกเสริมทกัษะการอานอยางมวิีจารณญาณ (วีรนชุ  สมยอม, 
2548) แบบฝกทักษะการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ศูนยการศึกษาพิเศษ             
(จินดา อุนทอง, 2549)  และแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการอานและ
การเขียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  (มุทิตา แกวคําแสน, 2553) จากการเปรียบเทียบผลการวิจัย                     

ตารางที่ 3
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus 
เร่ือง “Around Your Life”
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ในกลุมแบบฝกเสริมทกัษะการอานในรายวิชาตางๆ ของนกัวิจยัท่ีเคยทําไวจะเปนไปในทาํนองเดยีวกันกับงานวจิยัน้ี  
แสดงใหเห็นประสิทธิภาพประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะการอานท่ีมีตอการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางชัดเจน  ซึ่งนาจะมีสาเหตุจากลักษณะเดนของแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีลักษณะ             
องคประกอบดานโครงสรางนาสนใจ ทําใหดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดีกวาหนังสือเรียนประจําวิชา
  เมือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยาง พบวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียน 20.73 
คะแนน และคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน 33.63 คะแนน นกัเรียนจึงคะแนนความกาวหนาทางการเรียนเฉล่ีย 12.90 
คะแนน คิดเปนรอยละ 32.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 25 และเม่ือนําคะแนนจากการทดสอบ                 
มาหาคาดัชนีประสิทธิผลไดคา 0.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่พอใจ (0.50) และเม่ือนําคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียน-           
หลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test พบวา มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แสดงให
เห็นวา การเรียนจากแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus หนวย “Around Your Life” 
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนจริง  ผลการทดลองอาจจะเปนเพราะแบบฝกเสริมทักษะการอานดังกลาว ไดผาน
กระบวนการพัฒนาอยางมรีะบบตามหลักวิชาการ มกีารทดลองและแกไขขอบกพรอง รวมทัง้ผานการพิจารณาตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ ทําใหมีความถูกตองสมบูรณ ซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินใหคุณภาพดานตางๆ ของแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” อยูในระดับมากท่ีสุด      
มคีาเฉล่ียเทากับ 4.60 นอกจากน้ีแลวนักเรียนยังมคีวามพึงพอใจในการเรียนดวยแบบฝกเสริมทกัษะการอานดังกลาว
อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.46) จากเหตุผลดงักลาวขางตนทําใหนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
๒ อาํเภอเมือง จงัหวัดสรุาษฎรธานี ทีเ่ปนกลุมตวัอยางการวิจยัท่ีเรยีนโดยใชแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยจึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไวทั้ง 3 ขอ

สรุป
  จากการดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม        
KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” สรุปได ดังน้ี
  1. แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” ที่สราง
ขึน้มคีวามสอดคลองเหมาะสมอยูในระดบัมากทีส่ดุและมีประสทิธิภาพเทากับ 83.94/84.08 ซึง่สงูกวาเกณฑทีกํ่าหนด
คือ 80/80 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life”    
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 
20.73  มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 33.63  คะแนนเฉล่ียความกาวหนาทางการเรียนเทากับ 12.90  รอยละความ
กาวหนาทางการเรียนเทากับ 32.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ ตองเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม 
และเม่ือนําคะแนนจากการทดสอบมาหาคาดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่นาพอใจคือ 0.50 
และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t -test  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  นั่นแสดงวาการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะ         
การอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นจริง
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  3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใช
กิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 ซึ่งเปนระดับความพอใจมาก แสดงวาแบบ    
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” ที่สรางข้ึนมีเน้ือหาสาระ 
รูปแบบตรงตามความตองการและความสนใจของนักเรียน เหมาะสมท่ีจะนําไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน
และศึกษาคนควาเปนอยางย่ิง  
  ขอเสนอแนะ
    1. ควรนําแบบฝกเสริมทกัษะท่ีไดจากการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกตใชสาํหรับการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศกับนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ที่มีเน้ือหาเปนสื่อการเรียนรูกับการดํารงชีวิตประจําวัน  เพ่ือเปนการ
สงเสริมสื่อการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในชวงชั้นดังกลาวใหสูงข้ึน
    2. ควรมกีารศึกษาหรือวิจยัดานรูปแบบการสอนแบบ KWL-Plus กับการพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน
ในการปลูกฝงนิสยัรักการอานและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสงู
ขึ้นตอไป
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