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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL- Plus 
และวธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL- Plus และวธีิการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 จ  านวน 2 หอ้ง รวมทั้งส้ิน 60 คน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปริยติั
โกศลวทิยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ สังกดัส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงไดม้าโดย ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวธีิการจบัสลากเขา้กลุ่มทดลอง 1 หอ้ง จ  านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง 
จ  านวน 30 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้ง 2 หอ้งมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนัโดยดูจากผลการ
สอบของภาคเรียนท่ีผา่นมาผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปดงัน้ี (1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบ KWL- Plus มีผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2)  นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ KWL- Plus มีความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .05  

ABSTRACT 
The purpose of this research were to (1) compare English reading of selected 

Matthayomsuksa 4 students taught by using KWL- Plus method and by using 
traditional method (2) compare satisfaction levels of students instructed in achieves of 
English reading taught by using KWL- Plus method and by using traditional method.  
The sample population consisted of 2 classrooms Matthayomsuksa 4 students enrolled 
in the second semester of the academic year 2016 at Pariyattikosolvittaya School, 
Surin. 

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 traditional 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 traditional 
method at the statistically significant level .05  

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

*  บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ (Independent Study) เร่ือง  การ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยวธีิการสอนแบบ KWL – Plus และวธีิการสอนแบบปกติ 

**นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาองักฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ความน า 

ภาษาองักฤษไม่ใช่ภาษาท่ีมีคนพูดมากท่ีสุดในโลก แต่เป็นภาษาท่ีใชม้ากท่ีสุด
ในทางการเมือง และสังคมเศรษฐกิจของโลก ในองคก์ารสหประชาชาติ ภาษาท่ีอนุญาต
ใหใ้ชมี้ 5 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาฝร่ังเศส ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาองักฤษ 
เฉพาะภาษาเขียนเพิ่มภาษาอาหรับอีก 1 ภาษา แต่ภาษาองักฤษใชบ่้อยท่ีสุดและมากท่ีสุด 

 ประเทศท่ีมีการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก คือญ่ีปุ่นกบั
เยอรมนั ใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร การโฆษณา และการอธิบายในคู่มือการใช้
ผลิตภณัฑ ์ภาษาท่ีใชใ้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ของโลก คือ ภาษาองักฤษ 

 รายงานความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และวธีิวทิยา (technology) ใน
ประเทศทัว่โลกท าเป็นภาษาองักฤษแทบทั้งส้ิน บางประเทศ เช่น อิตาลี ในปี พ.ศ. 2493 
มีวารสารทางวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต ์แต่หลงัจาก
นั้นเพียง 20 ปี ในปี 2513 ปรากฏวา่ภาษาอ่ืนไม่มีเลย นอกจากภาษาองักฤษ (เลิศ  เกษร
ค า, 2537, หนา้ 1) 

ภาษาต่างประเทศจดัไดว้า่มีความส าคญัและถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งจดัไวใ้น
หลกัสูตรของการศึกษาแทบทุกประเทศ ลกัษณะของการจดัอาจจะเป็นวชิาเลือก หรือ
วชิาบงัคบัข้ึนอยูก่บัปรัชญาการศึกษาของแต่ละประเทศ ซ่ึงจะเห็นความส าคญัของ
ภาษาต่างประเทศในลกัษณะใด  โดยเปรียบเทียบความส าคญัท่ีจะตอ้งใช้
ภาษาต่างประเทศตามรากฐานทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมการติดต่อและการส่ือสารใน
ปัจจุบนั ส าหรับประเทศไทยนั้นภาษาต่างประเทศท่ีนิยมเรียนกนัมากคือภาษาองักฤษ 
เน่ืองจากเห็นวา่เป็นภาษาสากล และสามารถน าไปใชติ้ดต่อกบัประเทศต่าง ๆ ได ้
นอกจากน้ีผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ ยงัมีโอกาสสูงกวา่ในดา้นการประกอบ
อาชีพ และการเลือกการท างานท่ีดีกวา่ (ระววิรรณ  ศรีคร้ามครัน, 2553, หนา้ 1) 

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

ทกัษะดา้นการอ่านเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนทุกคนจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆและนอกจากนั้นการอ่านยงัน าไปสู่ทกัษะดา้นการฟัง  การพูด  และการ
เขียนอีกดว้ย  นอกจากน้ีทกัษะการอ่านยงัช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการศึกษาแสวงหา
ความรู้ในระดบัสูงต่อไปและดว้ยความส าคญัของการอ่านน้ีจึงเกิดการฝึกทกัษะเพื่อให้
เกิดความเขา้ในในการอ่าน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ (ผอ่งศรี วงศก์ระจ่าง,  2551, หนา้
46) สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ
เผชิญสถานการณ์  และการประยกุตค์วามรู้มาใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ฝึกการปฏิบติั 
ใหท้ าได ้ คิดเป็น  ลงมือปฏิบติัเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ืองผสมผสาน
สาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 3)  
นอกจากนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจท่ีดี
ต่อภาษาต่างประเทศสามารถใชภ้าษาองักฤษ  ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆแสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนั
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงั
สังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์นอกจากน้ีแลว้การอ่านช่วยใหเ้กิดการพฒันาทกัษะดา้น
ต่างๆ เช่นความคิดสร้างสรรคก์ารวเิคราะห์หาเหตุผลอยา่งเป็นระบบ และการประเมินส่ิง
รอบตวัแบบใชค้วามคิดวเิคราะห์ การอ่านช่วยใหค้นเราฉลาดรอบรู้ทนัโลกทนัเหตุการณ์
สู่ความส าเร็จสตอฟเฟอร์ (Stauffer, 1975, pp. 4) 

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีผา่นมาของ
การศึกษาไทยเป็นการส้ินเปลืองทั้งเวลาและส้ินเปลืองงบประมาณอยา่งมหาศาลโดยไม่
คุม้ค่า เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป ประกอบกบัผูว้จิยัไดเ้รียนอยูใ่น
สถาบนัการศึกษาไทยตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา ไดส้ัมผสักบัครู
และอาจารยผ์ูส้อนหลายรูปแบบทั้งท่ีเช่ียวชาญดา้นการสอน และไม่เช่ียวชาญ ในวงการ
ศึกษาของคณะสงฆไ์ทยท่ีเรียกวา่ พระปริยติัสามญั คือเรียนตั้งแต่ ระดบัมธัยมศึกปีท่ี 1 
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ถึงระดบั อุดมศึกษา ท าใหเ้ห็นวา่ ปัญหาการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยยงัคงมีอยู ่
เน่ืองจากการอ่านค าศพัทภ์าษาองักฤษนั้น  มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีนกัเรียนจะตอ้งมีพื้น
ฐานความรู้ทางดา้นกระบวนการทกัษะการอ่าน และเขียน เพราะหากวา่ถา้นกัเรียนขาด
ทกัษะกระบวนการทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้  กจ็ะเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากแก่ผูเ้รียน
และครูผูส้อน  เพราะจะท าใหก้ารเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาวชิาน้ีไม่ดีเท่าท่ีควร 

ปัจจุบนัภาษาองักฤษถือเป็นภาษากลางของโลกเป็นภาษาท่ีมนุษยใ์ช้
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั ไม่วา่คนในชาติจะใชภ้าษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ แต่เม่ือมี
การส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์กบัคนต่างเช้ือชาติ กต็อ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั ทั้งใน
ฐานะท่ีภาษาองักฤษถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงแหล่งความรู้และวทิยาการใหม่ๆ  
ดว้ยเหตุน้ีทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวชิาภาษาองักฤษเป็นแกนหลกัของหลกัสูตรการศึกษา
ทุกระดบั ตั้งแต่ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวติ ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
ส่งเสริมใหป้ระชากรไทยไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีจะส่ือสารได ้เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการหาความรู้ ประกอบอาชีพ ตลอดจนเจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขนัดา้น
เศรษฐกิจและสังคมในเวทีโลกต่อไป  

ส าหรับบริบทการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยนั้น เป็นการเรียน
การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาราชการ ดงันั้นโอกาสในการใชท้กัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์จริงส าหรับ
นกัเรียนไทย จึงมีนอ้ยกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีสามารถใชไ้ดใ้นการศึกษา
คน้ควา้ไดต้ลอดเวลา (สายสุนีย ์เติมสินสุข, 2549) 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวธีิท่ีการสอนแบบ KWL – Plus และการสอนแบบ
ปกติ 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวธีิท่ีการสอนแบบ KWL – Plus และการสอนแบบปกติ 
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ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 หอ้ง รวม
ทั้งส้ิน 60 คน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนปริยติัโกศลวทิยา ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ สังกดัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึง
ไดม้าโดย ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลากเขา้กลุ่ม
ทดลอง 1 หอ้ง จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จ านวน 30 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้ง 2 
หอ้งมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนัโดยดูจากผลการสอบของภาคเรียนท่ีผา่นมา 

ตัวแปรในการวจิัย 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
โดยวธีิ KWL- Plus และกิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการสอนแบบปกติ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและ
ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวธีิ KWL- Plus กบัการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ 

สมมติฐานของการวจิัย 
1.  ผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ KWL Plus สูงกวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ แบบ
ปกติ 

2.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบ KWL Plus สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบ แบบปกติ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.   แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิ KWL- Plus ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน 2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ แผนละ  1 
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ชัว่โมง    
2.  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิการสอนแบบปกติ ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 แผนการจดัการเรียนรู้   โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนละ 1 
ชัว่โมง    

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบปรนยั                  
ชนิดใหเ้ลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

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

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
1.  คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผลการทดสอบวดัความรู้วชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน

ภาคเรียนก่อน ท่ีไม่แตกต่างกนั 2 หอ้งเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยวธีิ KWL- Plus การจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบปกติ 

2.  ด าเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิ 
KWL- Plus และการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิการสอนแบบปกติ 
หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนท าแบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบปรนยั ชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ตรวจแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษและแบบวดั
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม และบนัทึกขอ้มูลลงใน
โปรแกรมส าเร็จรูป พร้อมตรวจทาน 

2. วเิคราะห์คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ ทั้ง 2 กลุ่ม แลว้แปลผลตามเกณฑ ์ 
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3.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แบบ KWL Plus และวธีิการ
จดัการเรียนรู้ แบบปกติ โดยใช ้t-test for Independent Sample 

ผลการวจิัย 
ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ KWL- Plus กบั วิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ 

1.  ผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดย
การใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบ KWL- Plus มีผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษ
สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบ KWL- Plus มีความพึงพอใจต่อวธีิการ
จดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียน
โดยใชรู้ปแบบการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผลการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ

ทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิ 
KWL- Plus และวธีิการสอนแบบปกติ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนแบบ KWL- Plus มี
ผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชรู้ปแบบการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากประเดน็ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชว้ธีิ 
KWL- Plus และวธีิการสอนแบบปกติ เป็นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั นกัเรียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัและ เรียนรู้ภาษาจากการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม
ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งเดก็เก่งและเดก็อ่อน ท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย มี
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โอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมการอ่าน เช่น เรียนรู้ค  าศพัท ์เรียนรู้การอ่าน เพื่อความเขา้ใจ 
พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบติัท่ีเพียงพอ แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นกิจกรรม ท่ี
มีการจดัการเรียนรู้จากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถใชค้วามคิดอยา่งเป็นอิสระ และสร้างผลงานของตนเองตามความสนใจ
และความถนดั จึงท าใหน้กัเรียนทั้งสองกลุ่มเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนหลงัการทดลอง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ฉลาด สิทธิคุณ (2552) ศึกษาความสามารถดา้นการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนกมุภวาปีท่ีไดรั้บ
การสอนโดยใชว้ธีิสอน K-W-L Plus พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส 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
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
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สนุกกบัการเรียนและปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านภาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของเสมา  บุง้ทอง 2553 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยวธีิการสอนอ่านแบบ KWL Plus พบวา่  
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
ใชเ้ทคนิคการสอนอ่านแบบ KWL-Plus ร้อยละ 76.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 70 
และจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจร้อยละ70 มีจ  านวน 
30 คนคิด เป็นร้อยละ 85.71 จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 35 คน 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
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 
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เช่น การระดมพลงัสมอง การอภิปราย การใชค้วามรู้เดิม การตั้งค  าถาม การคาดคะเน
เหตุการณ์ล่วงหนา้ การหาค าตอบ การเขียนแผนภูมิความหมาย และการสรุปความจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ดงันั้น รูปแบบการสอนอ่านแบบ KWL Plus จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกระบวนการท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหไ้ดใ้ชก้ระบวนการคิด และการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วธีิการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิ KWL – Plus เป็นวธีิท่ีเนน้การเรียนเป็น
กลุ่ม มีขั้นตอนกระบวนการระดมสมองและการอภิปรายกลุ่ม เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั และมีวธีิการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ดงันั้นส่ิงส าคญัคือ ครูจะตอ้ง
กระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น รวมทั้งสรุป
ความคิดรวบยอดของตนเองและสมาชิกภายในกลุ่มมาเป็นของตน 
 2. วธีิการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิ KWL – Plus เป็นการสอนท่ี น าความรู้เดิม
มาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้ึน ครูผูจ้ดัการเรียนการสอนควรน าวธีิการสอนดงักล่าวไป
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อสลบักบัการสอนแบบเดิมๆ 
 3. ในการจดัจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยวธีิ KWL – Plus ครูตอ้งหมัน่คอย
สอดส่องดูแลเอาใจใส่ กระตุน้นกัเรียน และใหค้  าแนะน าตลอดการท ากิจกรรม ก่อนการ
อ่าน ระหวา่งการอ่าน และหลงัการอ่าน 
 4. ควรมีการศึกษาหรือวจิยัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิ KWL – Plus กบัการ
พฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ เพือ่ประโยชนใ์นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใหสู้งข้ึน
ต่อไป 
 

พรชยั  แสงอุ่น 
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