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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus 
และวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus และ
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมคงคา  เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 2 หอ้งเรียน มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 64 คน  ไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และใชว้ธีิจบัฉลากเพื่อแยกหอ้งเรียนเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปดงัน้ี (1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus  มีผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2)  นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus  มีความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to (1) compare English reading of selected 

Mattayomsuksa 3 students taught by using KWL Plus method and by using SQ4R 
method (2) compare satisfaction levels of students instructed in achieves of English 
reading taught by using KWL Plus method and by using SQ4R method.  The sample 
population consisted of 2 classrooms Mattayomsuksa 3 students enrolled in the second 
semester of the academic year 2016 at Patumkongka School, Bangkok. 

Finding are as follows: 
(1)  The students taught by using KWL Plus method exhibited achievement in 

English reading at a higher level than the students taught by using SQ4R method at the 
statistically significant level .05  

(2) The students taught by using KWL Plus method exhibited a higher level of 
satisfaction with English reading activities than the students taught by using SQ4R 
method at the statistically significant level .05  

Keywords: 
(1)  การอ่านภาษาองักฤษ              (2)  ความพึงพอใจ   
(3)  วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus       (4)  วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 

*  บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ (Independent Study)เร่ือง  การ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus และวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ4R 

**นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาองักฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ความน า 

ในสังคมโลกปจจุับนัภาษาองักฤษถือเป็นภาษาสากล การเรียนรู้ภาษาองักฤษมี
ความส าคญัอยา่งยิง่เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการศึกษาในดา้นเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อการแสวงหาความรู้ในชีวติประจ าวนัซ่ึงขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ใช้
ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือดงันั้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 จึงไดก้  าหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นหน่ึงในสาระการเรียนรู้ซ่ึงโรงเรียนตอ้ง
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ใหผู้รี้ยนเกิดทกัษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้นคือ ทกัษะดา้นการฟัง  
ทกัษะดา้นการพูด  ทกัษะดา้นการอ่าน  และทกัษะดา้นการเขียน 

ทกัษะดา้นการอ่านเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนทุกคนจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆและนอกจากนั้นการอ่านยงัน าไปสู่ทกัษะดา้นการฟัง  การพูด  และการ
เขียนอีกดว้ย  นอกจากน้ีทกัษะการอ่านยงัช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการศึกษาแสวงหา
ความรู้ในระดบัสูงต่อไปและดว้ยความส าคญัของการอ่านน้ีจึงเกิดการฝึกทกัษะเพื่อให้
เกิดความเขา้ในในการอ่าน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ (ผอ่งศรี วงศกร์ะจ่าง,  2551, หนา้
46) สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ
เผชิญสถานการณ์  และการประยกตุค์วามรู้มาใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ฝึกการปฏิบติั 
ใหท้ าได ้ คิดเป็น  ลงมือปฏิบติัเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ืองผสมผสาน
สาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้3)  
นอกจากนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจท่ีดี
ต่อภาษาต่างประเทศสามารถใชภ้าษาองักฤษ  ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆแสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนั
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงั
สังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์นอกจากน้ีแลว้การอ่านช่วยใหเ้กิดการพฒนัาทกัษะดา้น
ต่างๆเช่นความคิดสร้างสรรคกา์รวเิคราะห์หาเหตุผลอยา่งเป็นระบบและการประเมินส่ิง
รอบตวัแบบใชค้วามคิดวเิคราะห์การอ่านช่วยใหค้นเราฉลาดรอบรู้ทนัโลกทนัเหตุการณ์
สู่ความส าเร็จสตอฟเฟอร์ (Stauffer, 1975, pp. 4) 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี3 ระหวา่งผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus และผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus และการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 

ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีก  าลงัศึกษา

ในภาคเรียนท่ี2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมคงคา  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
จ  านวน 7 หอ้งเรียน มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 220 คน 

2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ี
ก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมคงคา  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 2 หอ้งเรียน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) และใชว้ธีิจบัฉลากเพื่อแยกหอ้งเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ปรากฎวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3/2 ใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้โดยวธีิ KWL Plus และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3/4 ใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้โดยวิธี SQ4R 

ตัวแปรในการวจิัย 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
โดยวธีิ KWL Plus และกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยวธีิ SQ4R  
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและ
ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวธีิ KWL Plus กบัการจดัการเรียนรู้
โดยวธีิ SQ4R 
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สมมติฐานของการวจิัย 
1.  ผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus  สูงกวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ4R 

2.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบ KWL Plus สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.   แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิ KWL Plus ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3   จ  านวน 2  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยท าการจดัการเรียนรู้แผนละ  1 
ชัว่โมง    

2.  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิ SQ4R ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3  จ  านวน 2  แผนการจดัการเรียนรู้   โดยท าการจดัการเรียนรู้แผนละ 1 ชัว่โมง    

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบปรนยั                  
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ  านวน 30 ขอ้ 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงมีรูปแบบ
การทดลองแบบ The Posttest-Only Control Group Design  

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
1.  คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผลการทดสอบวดัความรู้วชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน6 

ท่ีไม่แตกต่างกนั 2 หอ้งเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยวธีิ KWL 
Plus การจดัการเรียนรู้โดยวธีิ SQ4R 

2.  ด าเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิ 
KWL Plus และการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิ SQ4R  
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3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบปรนยั ชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ  านวน 30 ขอ้ 

วธิีวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ตรวจแบบทดสอบวดัผลผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษและแบบวดั
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งสองกลุ่ม และบนัทึกขอ้มูลพร้อม
ตรวจทาน 

2. วเิคราะห์คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจวธีิการจดัการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษ  

3.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจวธีิจดัการ
เรียนรู้ แบบ KWL Plus และวธีิวธีิการจดัการเรียนรู้ แบบ SQ4Rโดยใช ้t-test for 
Independent Sample 

ผลการวจิัย 
ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus กบั วิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบ SQ4R  พบวา่ 

1.  ผลผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดย
การใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus มีผลผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษ
สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ SQ4Rอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.  ความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้อ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus มีผลผลการเรียนรู้
ทางการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนอ่าน
แบบ SQ4Rอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผลการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ

ทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิ 
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KWL Plus กบัวธีิ SQ4R ผลการวจิยัพบวา่  ผลผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus มีผลผล
การเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การสอนอ่านแบบ SQ4Rอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ประเดน็ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยใชว้ธีิ KWL Plus และวธีิ 
SQ4R เป็นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัเรียนไดมี้โอกาสท างาน
ร่วมกนัและ เรียนรู้ภาษาจากการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหวา่ง
เดก็เก่งและเด็กอ่อน ท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมการอ่าน 
เช่น เรียนรู้ค  าศพัท ์เรียนรู้การอ่าน เพื่อความเขา้ใจ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบติัท่ีเพียงพอ 
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นกิจกรรม ท่ีมีการจดัการเรียนรู้จากส่ิงท่ีง่ายไป
หาส่ิงท่ียาก ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใชค้วามคิดอยา่งเป็น
อิสระ และสร้างผลงานของตนเองตามความสนใจและความถนดั จึงท าใหน้กัเรียนทั้ง
สองกลุ่มเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนหลงัการทดลอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ฉลาด 
สิทธิคุณ (2552) ศึกษาความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนกมุภวาปีท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอน K-W-L 
Plus พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus เป็น
การเรียนการสอนท่ีมีระบบและขั้นตอนการเรียนการสอนชดัเจน เป็นการสอนการอ่านท่ี
น่าสนใจ มีการตั้งค  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด และผูเ้รียนสามารถตั้งค  าถามถาม
ตนเองในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด ค  าถามท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนเป็น
แนวทางในการฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล ท าใหผู้เ้รียนสนใจและอยากจะเรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจในการอ่านมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมรรัตน ์เกษมสุข (2552) 
ศึกษาผลการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนแบบเค ดบัเบิล ย ูแอล พลสั (KWL-Plus) และวธีิปกติในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการ
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จดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) มีผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ
ดา้นการอ่าน การเขียน การพูดและความพึงพอใจสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus เป็น
การเรียนการสอนท่ีมีการจดบนัทึกขอ้มูลของนกัเรียนทุกขั้นตอนของการอ่านการจด
บนัทึกจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจบัใจความส าคญั สรุปความ และบอกรายละเอียดไดดี้
และรวดเร็ว การจดบนัทึกท าใหน้กัเรียนมีสมาธิ สนใจ และมีใจจดจ่ออยูก่บับทความท่ี
อ่าน ท าใหท้บทวนแนวคิดส าคญัๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านบทความตลอดเวลา ท าใหผู้เ้รียน
สนุกกบัการเรียนและปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านภาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของเสมา  บุง้ทอง 2553 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 โดยวธีิการสอนอ่านแบบ KWL Plus พบวา่  
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
ใชเ้ทคนิคการสอนอ่านแบบ KWL-Plus ร้อยละ 76.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 70 
และจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจร้อยละ70 มีจ  านวน 
30 คนคิด เป็นร้อยละ 85.71 จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 35คน ดงันั้นสรุปไดว้า่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอนอ่านแบบ 
KWL-Plus ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบา้นท่าพระ เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus เป็น
การเรียนการสอนท่ีมีการเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อสรุปความ
ส่ิงท่ีอ่านหลงัจากการอ่านบทความ เป็นวธีิการหน่ึงซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ของความคิด
รวบยอดต่างๆ ใหอ้อกมาในรูปเชิงเส้น ผูเ้รียนตอ้งใชป้ระสบการณ์ ความรู้เดิมท่ีมีอยู่
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่เพื่อจดัเรียงความคิดรวบยอดอยา่งเป็นระเบียบท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เขา้ใจบทความท่ีอ่านไดม้ากข้ึน ผูเ้รียนจะจดจ าเร่ืองราวและระลึกถึงเร่ืองท่ีอ่าน เม่ือเห็น
แผนภูมิความหมายท่ีเป็นประเดน็ส าคญัของบทความท่ีอ่าน ท าใหก้ารเขียนสรุปความ
ครอบคลุมเน้ือหาจากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิเทอร์สปูน 
(Witherspoon, 1996. P.625) ท่ีไดศึ้กษาผลการใชก้ลวธีิสอน 4 แบบ คือวธีิสอนแบบ
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โคลส (Cloze) แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เค ดบับลิว แอล พลสั (KWL 
Plus) และแบบดี อาร์ ที เอ (Directed Reading Thinking Activity : DRTA) ต่อความ
เขา้ใจในการอ่าน ผลปรากฏวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการสอนจากกลวธีิการสอนทั้ง 4 
แบบ ท าใหค้วามเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนประสบความส าเร็จในการอ่านมากกวา่
กลุ่มของนกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอนจากกลวธีิสอนทั้ง 4 แบบท่ีกล่าวมา  
 จากการอภิปรายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ รูปแบบการสอนการอ่านแบบ KWL Plus  
เป็นรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีน่าสนใจ และเหมาะสมกบัการสอนการอ่าน 
เพราะเป็นรูปแบบการสอนท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
เช่น การระดมพลงัสมอง การอภิปราย การใชค้วามรู้เดิม การตั้งค  าถาม การคาดคะเน
เหตุการณ์ล่วงหนา้ การหาค าตอบ การเขียนแผนภูมิความหมาย และการสรุปความจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ดงันั้น รูปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกระบวนการท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหไ้ดใ้ชก้ระบวนการคิด และการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน 

 

 
 
 

เจษฎาภรณ์  ศรีพี 
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