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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพงึ
พอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วธีิการสอนแบบ KWL Plus  

กับการสอนแบบปกต ิ
A comparison of English Reading Comprehension Achievement and 

Satisfaction of Pratomsuksa 6 Students through the Instruction based on 
KWL Plus Method and Traditional Method  

 
พิกุล  บุตรจันทร์ 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบ
ปกติ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL 
Plus กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งมีผล
การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน โดยท่ีกลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบ KWL Plus กลุ่มควบคุม
ได้รับการสอนแบบปกติ เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย (1) แผนการเรียนรู้สําหรับการสอน
แบบ KWL Plus (2) แผนการเรียนรู้สําหรับการสอนแบบปกติ (3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยสรปุได้ดังน้ี (1) ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ KWL Plus สูงกว่า
การสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) compare English reading 
comprehension achievement of selected Pratomsuksa 6 students instructed by using 
KWL Plus method and traditional method (2) compare satisfaction levels of Pratomsuksa 
6 students in activities of studying instructed by using KWL Plus method and traditional 
method. The sample population consisted of 2 classrooms Protomsuksa 6 students at 
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Choomchonbaannonsomboon School (Bangkok Bank 29), Bueng Kan Primary Educational 
Service Area Office, Bueng Kan province enrolled in the second semester of academic 
year 2016. The research instruments consisted of (1) lesson plans for KWL Plus method 
(2) lesson plans for traditional method (3) reading comprehension test (4) satisfaction 
survey form. 

Findings are as follows: 
(1) English reading comprehension achievement of the students instructed by 

using KWL Plus method was at a higher level than those instructed by traditional 
method at the statistically significant level of .05. 

(2) Satisfaction levels of the students in activities of studying instructed by using 
KWL Plus method was at a higher level than those instructed by traditional method at 
the statistically significant level of .05. 

 
คําสําคัญ 

(1) การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ (2) ความพึงพอใจ (3) วิธีการสอนแบบ KWL Plus (4) 
วิธีการสอนแบบปกติ 
 

ความนํา 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส และภาษาอ่ืนๆ จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในภาคเอกชนหรือบริษัทข้ามชาติต่างที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย  แต่ภาษาอังกฤษก็ยัง
เป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสําคัญมาก ในฐานะท่ีเป็นภาษากลางสําหรับการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต่้างๆ การประกอบอาชีพ รวมถึงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก จากความสําคัญดังกลา่ว ทําให้ภาษาอังกฤษถูกบรรจุ
ให้เป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้ รวมไปถึงการส่งเสริม
และสร้างโอกาสในการเรียนรูท้ี่หลากหลายมากย่ิงขี้น และนอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการยังได้กําหนด
แผนงานสําคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดผลเป็นรปูธรรม11 แผนงาน และการยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ ถือเป็นแผนงานที่ 6 ที่ต้องทําให้สําเร็จภายใน 
3 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 45-46) 

แต่ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะได้รับการกําหนดให้เรียนในทกุช่วงช้ันตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แต่เด็กไทยจํานวนไม่น้อยกลับมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2555-2558 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 
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3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานในกลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยคะแนนเฉล่ีย 5 วิชาหลักใน
ภาพรวมและแต่ละรายวิชายังตํ่ากว่าร้อยล่ะ 50 โดยวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 40.31 คะแนน 

ในการจัดการเรียนการสอน ทักษะการอ่านถือได้ว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานและมีความสําคญัในการ
เรียนในทุกๆรายวิชา การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญในการแสวงหาความรู้ ช่วยส่งเสริมความรู้
ความคิดของคนเราให้เพ่ิมพูนขึ้นและฉลาดรอบรู้ ผู้ที่อ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้เปรียบ 
ในบรรดาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับเด็กไทย ทักษะการอ่านถือว่ามีความจําเป็นในลําดับต้นๆ เพราะ
การอ่านที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นความจําและการทาํงานของสมอง ช่วยบริหารกระบวนการคิด 
ลดความเครียด ฝึกสมาธิ และช่วยพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด หรือการเขียนให้ดีขึ้นได้ 
ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนการอ่านครูผู้สอนจําเป็นต้องพัฒนาเทคนิควิธีการสอน หรือจัดหาสื่อที่
เหมาะสมมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น 
เพราะหากยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม โดยการอ่านแล้วแปลหรือแค่อธิบายคําศัพท์ให้นักเรียนฟังแล้วอ่าน
ตาม อาจทําให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไม่เกิดการเรียนรู้หรือมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลการเรียนรู้ของวิชาภาษาอังกฤษและของนักเรียน
อยู่ในระดับตํ่า จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการสอนแบบ KWL Plus ซึ่งโอเกิล และคาร์ 
(Ogle & Carr, 1987) พัฒนามาจากการสอนแบบ KWL ของโอเกิล (Ogle, 1986) เป็นวิธีการสอนการ
อ่านที่น่าสนใจ เป็นการจัดกิจกรรมการอ่านที่กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่เรื่อง
ที่อ่านได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นจนเกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะมีจุดมุง่หมายหลักเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะอ่ืนๆ คือ การฟัง การพูด การเขียน ควบคูกั่น
ไปได้ด้วย 
 จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ความความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับการสอนแบบปกติว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
KWL Plus กับการสอนแบบปกติ 
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ขอบเขตของการวิจัย  
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนชุมชน 

บ้านโนนสมบูรณ์ สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 68 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 2 ห้องเรียน 
รวมทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งมผีลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน  

3. เน้ือหาวิชาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ KWL Plus และการสอนแบบปกติ  
เป็นการสอนทักษะการอ่านและการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการเขียนสรุปความ ที่ผู้วิจัยนํามา
จากหนังสือ New Express English 6 ซึ่งเป็นแบบเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนกําหนดให้ใช้ 
     4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
 4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนแบบ KWL Plus และการสอนแบบปกติ 
 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
     5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังสิ้น 16 คาบ คาบละ 60 นาที สําหรับการสอนแบบ 
KWL Plus 8 คาบ และการสอนแบบปกติ 8 คาบ 
      6. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2 รปูแบบ  คือ 
1.1 แผนการเรยีนรู้สําหรับการสอนแบบ KWL Plus จํานวน 4 แผน โดยใช้เวลาในการ

สอน แผนละ 120 นาท ี
1.2 แผนการเรยีนรู้สําหรับการสอนแบบปกติ จํานวน 4 แผน โดยใช้เวลาในการสอน

แผนละ 120 นาที 
2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จํานวน 30 ขอ้ 
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามแผนการเรียนรู้จาํนวน 10 ข้อ 

 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการสอนแบบ KWL Plus จํานวน 4 แผน แผนละ 120 นาท ี
มีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 

    1.1  ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ 
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เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
     1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus 
     1.3 ศึกษาเน้ือหาสาระในแบบหนังสือเรียน Express English 6 และพิจารณาเลือกบทอ่าน 
ความยากงานของคําศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์และจํานวนของคําศัพท์ 
     1.4 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการ
วัดประเมินผล 
     1.5 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการสอนแบบ KWL Plus 
     1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของเน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผล 
      1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) กําหนดให้มคี่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5  
       1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขและปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน 
ก่อนนําไปใช้จริง 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการสอนแบบปกติ จํานวน 4 แผน แผนละ 120 นาที มีขั้นตอน
ในการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 

    2.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
     2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ รวมไปถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
     2.3 ศึกษาเน้ือหาสาระในแบบหนังสือเรียน Express English 6 และพิจารณาเลือกบทอ่าน 
ความยากงานของคําศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์และจํานวนของคําศัพท์ 

    2.4 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการ
วัดประเมินผล 
     2.5 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการสอนแบบปกติ  
     2.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของเน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผล 
     2.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) กําหนดให้มคี่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5  
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      2.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขและปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน 
ก่อนนําไปใช้จริง 
 3.  แบบทดสอบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เป็นแบบทดสอบแบบให้
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 

    3.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และศึกษาแนว
ทางการสร้างแบบทดสอบการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
     3.2 สร้างแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จาํนวน 40 ข้อ แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ซึ่งมีจํานวน 35 ขอ้ที่ผ่านเกณฑ์และข้อสอบ
จํานวน5 ข้อไม่ผ่านเกณฑ์ และผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของคําศัพท์ที่บางคําอาจจะยาก
เกินไปและเป็นคําศัพท์ใหมท่ี่นักเรียนอาจไม่คุ้นเคย  
     3.3 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ แล้วนําแบบทดสอบจํานวน 40 ข้อ
ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน 
     3.4 นําแบบทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก แล้วนําไปหาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชารด์สัน (Kuder Richardson) โดย
แบบทดสอบทีผ่่านเกณฑ์ของความยากง่ายมีทั้งหมด 31 ข้อ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.79 และ
แบบทดสอบทีผ่่านเกณฑ์ของค่าอํานาจจําแนก มีทั้งหมด 32 ข้อ ซึ่งมคี่าอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.75 จากการ
ทดสอบความยากง่ายและค่าอํานาจจาํแนก ผู้วิจัยทําการได้คัดเลือกแบบทดสอบให้เหลอืจํานวน 30 ข้อ 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 
 4. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน 
     4.1 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 
KWL Plus และการสอนแบบปกติ จํานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับดังน้ี 
   
  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
     4.2 นําแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีข้อที่
ไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน 5 ข้อและผู้เช่ียวชาญได้แนะนําในเรื่องของการใช้ข้อคําถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น  
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     4.3 ปรับปรุงแบบวัดความพึงพอใจตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกแบบวัดความ
พึงพอใจจํานวน 10 ข้อเพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 42 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนและคะแนนแบบวัด
ความพึงพอใจ ปรากฏผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการสอนแบบ KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการสอนแบบ KWL Plus สูงกว่าการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการสอนแบบ KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการสอนแบบ KWL Plus เป็นเทคนิคที่เหมาะสมในการสอนการอ่าน มีกิจกรรมและขั้นตอนที่
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนทีช่่วยกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน 
ช่วยให้สามารถเดาความหมายของคําศัพทท์ี่ไม่คุ้นเคยได้ ช่วยให้เดาเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้ อีกทั้งยังมี
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝกึต้ังคําถามและช่วยกันหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านกับเพ่ือนๆในห้องเรียน 
และสรุปความรู้ที่ได้จากเรื่องที่อ่านเป็นแผนผังความคิด ซึ่งทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมาก
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภานี โสโท (2554) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ KWL Plus กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ SQ4R อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา คนยืน (2550) ศึกษาเรื่อง การใช้กลวิธี
การสอนแบบ KWL-Plus เพ่ือพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความเข้าใจทางในอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้กลวิธีการ
สอนแบบ KWL-Plus หลังเรยีนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 39.80 คิดเป็นร้อยล่ะ 82.20 อยู่ในระดับดีมาก และสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการสอนแบบ KWL Plus สูงกว่าการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวิธีการสอนแบบ KWL Plus เป็น
วิธีการสอนที่ใหม่สําหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทําให้นักเรียนเกิดความสนใจมคีวามกระตือรือร้นและ
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ให้ความร่วมมอืในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และในการทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆใน
ห้องช่วยให้นักเรียนมีความมัน่ใจและสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร 
ชวาลไชย (2554)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWL PLUS ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกกรมการเรียนรู้แบบ KWL PLUS โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความพึงพอใจรายข้อในระดับมากถึงมากที่สุด ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษแบบ KWL PLUS มีค่าเท่ากับ 0.579 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 57.92 
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