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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทกัษะการอ่านจับใจความส าคัญ

ภาษาอังกฤษของนกัเรียนมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus กบัการสอนแบบปกติ  และ

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการสอนอ่านจับใจความส าคัญภาษาองักฤษโดยใชวิ้ธีการสอนแบบ KWL Plus ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  

จ  านวน 60 คน กลุ่มทดลอง จ  านวนนกัเรียน 30 คน  และกลุ่มควบคุมจ านวนนกัเรียน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจัยประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การสอนอา่นจับใจความส าคัญ

ภาษาอังกฤษ  โดยผลคะแนนของกลุ่มทดลองท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบ KWL Plus  มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 

78.63  ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบปกติคิดเป็นร้อยละ 51.90  และแบบวัดความพึงพอใจตอ่

การสอนอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

สอนอ่านจับใจความส าคัญภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus อยูใ่นระดับดีมาก  ซึงเปรียบเทียบ

กบัการสอนอา่นแบบปกติอยูใ่นระดับดี 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare reading English for main idea learning 

through KWL Plus technique of Mattayomsuksa 3 students and to study students’ attitude towards using KWL 

Plus technique. The sample group of 60 Mattayomsuksa 3 students an Bangpakokwitthayakom School. The 

research instruments were lesson plans, an English reading for main idea test and an attitude questionnaire. 

The students’ test on using KWL Plus technique score was 78.63% that significantly higher than the normal 



reading teaching score was 51.90%  The students’ attitude toward teaching English reading for main idea was 

a very good level. 
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ความน า-วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ทกัษะการอา่นเป็นทกัษะท่ีชว่ยพัฒนาระดับความสามารถของบุคคลในการตีความ  ช่วยเสริม

ประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้ใช้มากท่ีสุดและอยูก่บัผูเ้รียนได้นาน  แมว้่าเทคโนโลยีจะกา้วหนา้เพียงใดก็

ตาม  ทกัษะการอา่นกย็งัเป็นทกัษะท่ีส าคัญตอ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ความสามารถด้านการอา่นภาษาอังกฤษท่ีนกัเรียนไทยควรได้รับการแกไ้ขอยา่งเร่งดว่น คือ  ปัญหาดา้น

การคิดวิเคราะห์  เน่ืองจากตั้ งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัการศึกษาไทยมกัจะสอนในลักษณะการให้เด็กทอ่งจ  าเป็น

ส่วนใหญ ่ ซ่ึงท  าให้เด็กไมไ่ด้ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  เพ่ิมเติมนอกจากบทเรียน  

โดยส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาอยา่งชัดเจนในเร่ืองน้ี  จะเห็นไดจ้ากผลการสอบต่างๆ ซ่ึงระบบการศึกษาของไทยได้

พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบข้อสอบใหเ้ดก็ได้คิดวิเคราะห์มากข้ึน  ผลท่ีได้ออกมาคือคะแนนของเด็กมีแนวโนม้

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงสาเหตุนา่จะมาจากระบบการศึกษา  การออกข้อสอบ  และอีกหลายปัจจัย  

 ปัญหาการอา่นภาษาองักฤษนั้นอาจจะเน่ืองมาจากนกัเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท ์ โครงสร้างไวยกรณ์

ภาษาอังกฤษไมเ่พียงพอ  ซ่ึงสาเหตุสว่นหน่ึงมาจากครูขาดเทคนิคในการสอน  ท  าให้นกัเรียนขาดแรงจูงใจใน

การเรียน  ดังนั้นจึงจ  าเป็นอยา่งย่ิงท่ีครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถใน

การอา่นภาษาอังกฤษให้ดีย่ิงข้ึนส าหรับแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมทกัษะในการอา่น

สามารถท  าได้หลายวิธี  ซ่ึงจากการศึกษาเอกสรวิจัยพบวา่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus เป็นวิธีการ

สอนรูปแบบหน่ึงท่ีชว่ยกระตุ้นความรู้เดิมของนกัเรียนและสง่เสริมความคิดขณะท่ีอา่น  โดยแต่ละขั้นตอนมี



ความหมายคือ K (What we know) หมายถึงนกัเรียนรู้อะไรบา้งเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีอ่าน W (What we want to know) 

หมายถึง นกัเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจะอ่านและ L (What we have learned) หมายถึง นกัเรียนได้

เรียนรู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน  ส่วน Plus คือ ขั้นการท  าแผนภาพความคิด (Mapping) 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีกเ็พ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยการ

วิธีการสอนแบบ KWL Plus กบัการสอนแบบปกติและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการสอนแบบ 

KWL Plus ของนกัเรียน 

ขอบเขตการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  

กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  470 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 60 คน จาก

นกัเรียน 2 ห้อง  โดยให้กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน  และกลุ่มควบคุม 30 คน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่การสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 

   2.2.2 ความพึงพอใจต่อการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  

 3. เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง 

 ในการพัฒนาความสามารถในการอา่นจับใจความส าคัญภาษาองักฤษโดยใชวิ้ธีการสอนแบบ KWL 

Plus ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผู้วิจัยได้ก  าหนดขอบแขตด้านเน้ือหาเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความ



เหมาะสมกบัระดับความรู้ความสามารถของผูเ้รียน  โดยได้คัดเลือกบทอา่นท่ีสอดคลอ้งกบัหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2551 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus 

จ านวน 2 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง  และแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธ

การสอนแบบปกติ จ  านวน 2 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง  ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบ แกไ้ขจากผู้เช่ียวชาญด้านการสอน

ภาษาอังกฤษและปรับปรุงการใช้มาแลว้  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เทา่กบั 1.00 ทุกแผน 

 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนยั 4 ตัวเลือก 

จ  านวน 30 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจุดประสงค์ (IOC) เทา่กบั 1.00 ทุกข้อ ค่าความ

ยากงา่ย (p) อยูร่ะหว่าง 0.56-0.75 มีค่าอ  านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.25-0.88 และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.84 

 3. แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษ 1 ฉบบั จ  านวน 15 ข้อ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ

ได้พิจารณาความเท่ียงตรงของข้อคาถาม มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) เทา่กบั 1.00 ทุกขอ้  

ผลการวิจัย 

 1.ผลการศึกษาผลการเรียนรู้การอา่นจับใจความส าคญัภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการ

สอนแบบ KWL Plus มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 31.45 คิดเป็นร้อยละ 78.63  ส่วนการสอนอา่นจับใจความส าคัญ

ภาษาอังกฤษแบบวิธีการปกติมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 20.76 คิดเป็นร้อยละ 51.90  เม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่

คะแนนเฉล่ียพบว่า ผลคะแนนการอา่นจับใจความส าคัญภาษาองักฤของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 

KWL Plus มีคะแนนสูงกว่า การสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอ่การสอนอา่นจับใจความส าคัญภาษาองักฤษโดยใชวิ้ธีการสอนแบบ 

KWL Plus ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่าอยูใ่นระดับดีมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 



 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญั

ภาษาองักฤษของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ระหว่างวิธีการสอนอ่าน

แบบ KWL Plus กบัการสอนอ่านแบบปกติ  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางปะ

กอกวิทยาคมดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนกัเรียนไดฝึ้กการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิเคราะห์อย่างเป็น

ขั้นตอน  และในแต่ละขั้นของการอ่าน  ทั้งในขั้นก่อนการอ่าน ขั้นระหว่างการอ่าน และขั้นหลงัการ

อ่านครูไดก้ระตุน้นกัเรียนโดยการใชค้ าถามเพื่อใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเร่ืองท่ี

อ่าน  การจดักิจกรรมการสอนอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชวิ้ธีการ KWL Plus เป็นการจดั

กิจกรรมอ่านท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซ่ึงนกัเรียนไดฝึ้กกระบวนการคิดวิเคราะห์  และเป็นกิจกรรมท่ี

สร้างปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างครูและนกัเรียน  รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

นกัเรียนกบันกัเรียนเองดว้ย   

 จากผลการวิจยัการสอนอ่านจบัใจความส าคญัภาษาองักฤษโดยใชวิ้ธีการ KWL Plus  พบว่า

นกัเรียนมีความสามารถอ่านเน้ือเร่ืองภาษาองัฤษไดสู้งกว่าการสอนอ่านแบบปกติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ทรรศนีย ์(2555)  ท่ีไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH-Plus ร่วมกบั

นิทานพืน้บา้นท่ีมีต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ดา้นการน าวิธีการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์พบว่า

สามารถน ารูปแบบตาราง KWL Plus ไปใชบ้นัทึกการอ่านในเร่ืองอ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ และใชบ้นัทึก

สรุปความรู้ในรูปแบบแผนผงัความคิด (Mind Map) ไดง่้ายข้ึนดว้ย  ท ั้งน้ีอาจะเป็นเพราะ KWL Plus 

Chart ช่วยใหน้กัเรียนสามารถบนัทึกขอ้มูลการอ่านอย่างมีระบบกว่าการอ่านเพียงเดียว  

 ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี  การใชวิ้ธีการ KWL Plus ในการสอนอ่านจบัใจความส าคญั

ภาษาองักฤษ  จึงเป็นวิธีการท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสรุป



เร่ืองท่ีอ่านได ้ ซ่ึงผลการวิจยัส่งผลใหค้ะแนนทดสอบผลการเรียนรู้สูงกว่าการสอนอ่านจบัใจความ

ส าคญัภาษาองักฤษท่ีใชวิ้ธีการแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการสอนแบบ KWL Plus กบัการสอน

แบบปกตินั้น  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบ KWL Plus อยู่ในระดบัสูงกว่าแบบปกติ  

ท ั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ท าใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น 

ไม่มีความวิตกกงัวล นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กมลวรรณ ทองลน้ (2557)  

ดงันั้นการท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีดีต่อการเรียนการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนเรียนวิชานั้นๆ ได้

อย่างส าเร็จและมีความสุขกบัการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มณภรณ์ (2551) ท่ีพบว่า

เทคนิค KWL Plus ช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะการอ่านสูงข้ึน  รวมทั้งเกิดทศันคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 จากผลการวิจยัดงักล่าวจะเหน็ว่า  การท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีดีต่อการสอนอ่านจบั

ใจความส าคญัภาษาองักฤษดว้ยวิธีการ KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติ  จะส่งผลต่อการพฒันา

ความสามารถดา้นเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษในดา้นอ่ืน  ๆดว้ย 
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