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 นพรัตน์  ววิาสุข ุ:  การศึกษาผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวธีิปกติ ในสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
 (A STUDY OF THE ENGLISH LEARNING OUTCOME OF MATAYOMSUKSA 1  
 STUDENTS BY USING THE EXTENSIVE READING ACTIVITIES AND THE  
 CONVENTIONAL METHOD IN SURIN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1) 
 โปรแกรมวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทองสุข  วนัแสน และรองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ 
 สาทลาลยั. 507 หนา้. 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง และวธีิปกติ โดยมีวตัถุประสงค์ ใน
การวจิยั ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึก ษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวธีิปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
วชิาภาษาองักฤษของนกั เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง  และวธีิปกติ  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรี ยนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวธีิปกติ 
 การด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมพระ 
ประชาสรรค ์จงัหวดัสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งส้ิน 82 คน ไดม้าโดยการเลือก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง แลว้ด าเนินการสุ่มนกัเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 หอ้งเรียน จาก 10 หอ้ง ได้
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 และ1/9  ท่ีเรียนวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน (อ31101) เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จากนั้นใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling)โดยวธีิการ จบัสลาก เพื่อก าหนดเป็นกลุ่ม ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบกวา้งขวางและกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ วธีิปกติ  ด าเนินการทดลองระหวา่ง วนัท่ี                
7 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2551 เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ 1) แผนการจดัการเรียน รู้ของกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 6 แผน กลุ่มควบคุม  จ านวน 12 แผน ซ่ึงแผนจดัเรียนรู้ทั้งสองแบบมีเน้ือหาเท่ากนั  
และ 2)แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ดา้นการอ่าน การเขียนและแบบประเมินนิสัย
รักการอ่าน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาต รฐาน ใชส้ถิติที        
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(t-test) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่อิสระต่อกนั และสถิติที (t-test) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวธีิปกติ 
พบวา่ ก่อนเรียน นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  มีผลการ
เรียนรู้ดา้นการอ่าน และการเขียนอยูใ่นระดบัต ่า มีผลการเรียนรู้ดา้นนิสัยรักการอ่านอยูใ่นระดบันอ้ย  
ส าหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวธีิปกติ มีผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนอยูใ่น 
ระดบัต ่า มีผลการเรียนรู้ดา้นนิสัยรักการอ่านอยูใ่นระดบันอ้ย หลงัเรียน  พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง มีผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน และการเขียนอยูใ่น 
ระดบัสูง มีผลการเรียนรู้ดา้นนิสัยรักการอ่านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ 
เรียนรู้โดยวธีิปกติ มีผลการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียน  อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีผลการ
เรียนรู้ดา้นนิสัยรักการอ่านอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
และวธีิปกติ พบวา่ นกั เรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง มีผล
การจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และมีผลการเรียนรู้ดา้นนิสัยรักการอ่านหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระ ดบั 
.01 ส าหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวธีิปกติมีผลการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีผลการเรียนรู้ดา้นนิสัยรักการอ่าน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวธีิปกติ  พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง มีผลการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียน  และมีนิสัยรัก
การอ่านสูงกวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวธีิปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 The purpose of this research was to study the English learning outcome by using the 
Extensive Reading Activities and the Conventional Method.The objectives were (1) to investigate 
the English learning outcomes of Matayomsuksa 1 students by using the Extensive Reading Activities 
and the Conventional method; (2) to compare the English learning outcomes of Matayomsuksa 1 
students before and after class by using the Extensive Reading Activities and the Conventional 
Method; and (3) to compare the English learning outcomes of  Matayomsuksa 1 students between 
the using the Extensive Reading Activities and the Conventional method. 
 The samples in this study were eighty-two students of the seven grade of 
Chomphraprachasan School in the second semester of the academic year 2007. 
Chomphraprachasan School was selected from Surin Educational Service Area Office 1 by using 
purposive sampling and selected 2 classes from 10 classes of  the seven grade students by using 
simple random sampling. These students were studying Basic English (E31101) and assigned the 
method of teaching to both classes at random. The experimental group, the students being taught 
by the Extensive Reading Activities; and the control group, the students being taught by the 
Conventional Method. The study was conduct from January 7, 2008 to February 19, 2008. The 
research instruments consisted of (1) the Extensive Reading Activities lesson plans for the 
experimental group and the Conventional Method lesson plans for the control group, (2) the 
proficiency test of English in reading, writing skills, and (3) the questionnaires on  love reading habit 
of using the method. The data was statistically analyzed by using percentage, means, standard 
deviation, t-test for the dependent group, and t-test for the independent group. The results of the 
research showed that: 



ช 
 

 

 1. Before class, the students being taught by the Extensive Reading Activities could 
acquire English in reading and writing skills at low level, and their acquisition in love reading habit 
was at low level. The students being taught by the Conventional Method could acquire English in 
reading and writing skills at low level, and their acquisition in love reading habit was at low level. 
After class, the students being taught by the Extensive Reading Activities could acquire English in 
reading and writing skills at high level, and their acquisition in love reading habit was at the 
highest level. The students being taught by the Conventional Method could acquire English in 
reading and writing skills at medium level, and their acquisition in love reading habit was at high 
level. 
 2. By internal group comparison, the students being taught by the Extensive Reading 
Activities could acquire English in reading and writing skills after class higher than before class at 
the .01 level of statistical significance. Their acquisition in love reading habit of using the method 
after class was higher than before class at the .01 level of statistical significance. The students 
being taught by the Conventional Method could acquire English in reading and writing skills after 
class were higher than before class at the .01 level of statistical significance. Their acquisition in love 
reading habit of using the method after class was higher than before class at the .01 level of 
statistical significance as well. 
 3. In comparison study between groups, the students being taught by the Extensive 
Reading Activities could acquire English in reading , writing skills and love reading habit higher 
than the students being taught by the Conventional Method at the .01 level of statistical 
significance.  
  
 
 


