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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
และความพงึพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกต ิ

A Comparison of Academic Achievement in Reading Comprehension and 
Satisfaction of Learning English of Prathom Sueksa Five Students  

Instructed by KWL Plus and Traditional Methods 
ณิชกมล รม่โพธ์ิ 

สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีฎเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง เรียนโดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus จํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม เรียนโดย
วิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus 2) แผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติทีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 
Independent Samples ผลการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 
1) ผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่มีการ
จัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีผลการเรียนรู้สูงกว่า กลุ่มที่มีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .052) นักเรยีนกลุ่มทีม่ีการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มที่มีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
In this experimental research inquiry, the researcher compares 

1) the academic achievement in reading comprehension of selected Prathom Sueksa 
Five Students instructed by KWL Plus learning style approach and by traditional 
methods.  In addition, the researcher compares2) the satisfaction levels of students 
instructed by KWL Plus learning style approach and by traditional methods.The sample 
population consisted of 60Prathom Sueksa Five students enrolled in the second 
semester of the academic year 2016 at Anuban NakhonnayokSchool. Using the simple 
random sampling method, the researcher divided the members of the sample 
population into an experimental group of 30 students so as to be instructed by KWL 
Plus and a control group of 30 students in order to be taught by traditional method. The 
research instruments were quadripartite: 1) reading comprehension by KWL Plus Learning 
plans; 2) traditional method learning plan;3) a form used to test academic achievement 
in reading comprehension; and 4) a form utilized to measure student satisfaction with 
learning activities. The data was analyzed by using mean and standard deviation 
andindependent samples t-test techniques.Findings are as follows: 1)The academic 
achievement in Reading Comprehension of the PrathomSueksa Five students instructed 
by KWL Plus learning style approach was evinced at a higher level than those instructed 
by traditional methods at the statistically significant level of .05.2)The students 
instructed by KWL Pus learning style approach exhibited a higher level of satisfaction 
than those instructed using traditional methods at the statistically significant level of .05.    
 
คําสําคัญ 
 1) การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 2) ความพึงพอใจ 3) การสอนแบบ KWL Plus  
4)การสอนแบบปกติ 
----------------------------------------------------------------- 
 * นักศึกษาปรญิญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความนํา 
ในปัจจุบันประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศให้เจรญิรุดหน้า ก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
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เข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียน ที่กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียนน่ันหมายถึงผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบในทุกทาง ภาษาอังกฤษจึง
เข้ามามีความสาํคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, หน้า 37) โดยความสามารถในการเรียนรู้ภาษาน้ันจะประกอบไปด้วยทักษะ 4 ด้าน คือ ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้านน้ี การอ่านเป็นทักษะที่มีความสาํคญั
ที่สุด เพราะการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษา และการพัฒนาตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งการอ่านเป็นวิธีการที่สะดวก มี
ประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ช่วยพัฒนาสติปัญญา และให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (สพุรรณี, 2545 อ้างถึงใน นวลฉวี อ้ึงพรหมบัณฑิต, 2556, หน้า 1,240) 
 การอ่านเป็นการสื่อความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน โดยผู้อ่านเข้าใจใน
สัญลักษณ์เครือ่งหมายรูปภาพ ประโยค ข้อความ ตัวอักษร คํา และข้อความท่ีพิมพ์หรือเขียนขึ้นมา ด้วย
การสังเกตและพิจารณา ซึ่งมคีวามหมายตรงกับผู้สื่อสารเขียน โดยเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์และการ
ตีความระหว่างผู้เขียนและผูอ่้าน ซึ่งจะเข้าใจมากหรือน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและการทํานาย 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, หน้า 49) 
 จากผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทยพบว่า นักเรียนอ่านเน้ือเรื่องแล้ว นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือเรื่องที่
อ่าน อ่านแล้วจับประเด็นสําคัญของเรื่องไม่ได้จึงทําให้นักเรียนไม่สามารถตอบคําถามที่ต้ังจากเน้ือเรื่องได้
ส่งผลใหค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบที่ต้องอาศัยการอ่านมีคะแนนไม่เป็นทีน่่า
พอใจ (ผสัสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, สุมาลี ชิโนกุล และสําลี ทองธิว, 2556, หน้า 69) 
 Mohammad (2014, หน้า 2,282) กล่าวว่า เทคนิคเคดับเบ้ิลยู แอล พลสั มีประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาประสบการณ์การอ่านของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถสามารถสรุป
ใจความสําคญัจากเรื่องที่อ่าน สร้างแผนภาพความคิดและเข้าใจเน้ือหามากขึ้น เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ KWL-Plus เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้
คิดและอ่านอย่างเป็นระบบเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันตามลาดับขั้นตอน และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนจดจําใน
สิ่งที่เรียนรู้ได้ดีและเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ทรรศน์วรรณ พันธ์วงศ์, 2556, หน้า 
74) 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL – Plus มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและมีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกทั้งมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
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ต่อเน่ือง ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามท่ีตนต้องการและได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับครู
และตนเองกับเพ่ือน ทําให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิดแนวทางในการคิด การค้นพบความรู้ใหม่ 
ๆ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากน้ีผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ ได้อย่าง
หลากหลายรวมถึงได้ใช้ทักษะทั้งหมดของสมองทั้ง 2 ซีก คือสมองซีกซ้าย ซึ่งทําหน้าทีวิ่เคราะห์คํา ภาษา 
สัญลักษณ์ ระบบ ลําดับความเป็นเหตุผลตรรกวิทยาและสมองซีกขวาซึง่ทําหน้าที่สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ ความงามด้านศิลปะ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL – Plus จึงเป็น
แนวทางให้ครผูู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนเป็นระบบเน่ืองจากครูผู้สอนได้มีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีทําให้ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งน้ันๆ 
(สุเนตร ยงยุทธ, 2556, หน้า 68) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus และแบบปกติ ทั้งน้ียังสามารถเป็นแนวทางให้ผู้สอนและ
ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจได้ต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรยีนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ KWL 
Plus กับการสอนแบบปกติ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลนครนายก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 6 ห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางภาษาอังกฤษในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 รงเรียนอนุบาลนครนายก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ห้อง ซึ่งมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
จากข้อสอบมาตรฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ใกล้เคียงกัน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต้น คือ การสอนภาษาอังกฤษแบบ KWL Plus และแบบปกติ 
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2. ตัวแปรตาม คือ ผลการเรยีนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus จํานวน 4 

แผน มีขั้นตอนการหาคุณภาพ ดังน้ี 
 1.1 นําแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการทําแผน ตรวจสอบความถูก
ต้อง และความเหมาะสมต่อระดับช้ัน และระยะเวลาในการสอน 
 1.2 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการ
ทําแผน และให้ผู้เช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม
ต่อระดับช้ัน กิจกรรม ระยะเวลา และการวัดและประเมินผล  
 1.3 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ และนํา
แผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ทดลอง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/6 จํานวน 30 คน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจใช้วิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 4 แผน 
มีขั้นตอนการหาคุณภาพ ดังน้ี 
 2.1 นําแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการทําแผน ตรวจสอบความถูก
ต้อง และความเหมาะสมต่อระดับช้ัน และระยะเวลาในการสอน 
 2.2 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการ
ทําแผน และให้ผู้เช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม
ต่อระดับช้ัน กิจกรรม ระยะเวลา และการวัดและประเมินผล  
 2.3 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ และนํา
แผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และนาํแผนการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ โดยวิธีการสอนแบบปกติไปใช้ทดลองกับกลุ่มควบคุม คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/5 จํานวน 
30 คน 
 3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมีขั้นตอนการหา
คุณภาพ ดังน้ี 
 3.1 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่สร้างขึน้ไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (OIC) เมื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
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เรียบร้อยแล้ว นําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาเป็นแนวในการปรับปรุงแบบทดสอบ ซึ่งผู้เช่ียวชาญมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรใช้คําศพัท์ที่ง่ายกว่าน้ี และบทอ่านไม่ควรยาวเกินไป  
 3.2 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ไปใช้ทดลองใช้ 
(Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก จํานวน 50 คน 
 3.3 นําผลการทดลองใช้แบบทดสอบ (Try out) มาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจ
จําแนก (r) ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีข้อสอบผ่านเกณฑ์จํานวน 31 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่
ระหว่าง .50 - .80 และค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .40 
 3.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ทีผ่่านเกณฑ์การ
หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) จํานวน 31 ข้อ มาวิเคราะห์ 
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) ผลการหาค่าความเช่ือมั่น มีค่าเท่ากับ .76 
 3.5 คัดเลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 30 ข้อ จากน้ันนําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่อไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มขีั้นตอนการหาคุณภาพ ดังน้ี 
 4.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคําถาม (OIC) ผลการประเมนิมี
ข้อที่ควรปรับปรุง คือ 2, 5, และ 10 จากน้ันดําเนินการปรับปรุงแบบวัดความพึงพอใจตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกแบบสอบถามความพึงพอใจเหลือ 10 ข้อ  
 4.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว จํานวน 10 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus และการสอนแบบปกติ สรุปผลได้ดังน้ี 

1. ผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus สูง
กว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

2. นักเรยีนกลุม่ที่ได้รับการสอนแบบ KWL Plus มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนสูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus และการสอนแบบปกติ  
โดยสามารถสรปุผลอภิปรายได้ดังน้ี   
 1. การเปรียบเทียบผลการเรยีนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนรูท้างการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ 
KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ที่ว่า 
ผลการเรียนรูท้างการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการ
สอนแบบ KWL Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติ เน่ืองจากการสอนแบบ KWL Plus มีวิธีการสอนที่เป็น
ลําดับขั้นตอนและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการสอน
ที่ฝึกให้ผู้เรียนต้ังคําถามและค้นหาคําตอบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และเกิดการ
เรียนรู้จากการอ่าน ดังที่ สุเนตร ยงยุทธ (2556, หน้า 68) ได้กล่าวว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 
KWL Plus มีขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกทั้งมีครู
เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามท่ีตนต้องการ ผู้วิจัยได้
นําเทคนิคการสอนแบบ KWL Plus เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเลือกเน้ือหาที่สอดคลอ้งกับ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยในการจัดกิจกรรมน้ัน ผู้วิจัยจะคอย
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกันและมสี่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ซึ่งเป็นการฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม 
พร้อมทั้งคอยให้คําแนะนําต่างๆ จากการสอนแบบ KWL Plus พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนและการทํากิจกรรม ร่วมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็น และเมื่อเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจก็จะถาม
ผู้วิจัย จึงทําให้ผู้เรียนโดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus มีผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนพิสมัย แย้มขยาย (2555, บทคัดย่อ) เรื่อง การศึกษา
ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอนแบบ 
KWL-Plus พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดย
วิธีสอนแบบ KWL-Plus สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัย
ของ นภาพร แก้วแสง (2558, บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรยีนโดยวิธีการสอนอ่านแบบ 
K-W-L Plus มีผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดย
วิธีการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ KWL 
Plus กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ 
KWL Plus มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการสอนแบบ KWL Plus เป็นวิธีการ
สอนการอ่านเพ่ือความเข้าใจที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
อีกทั้งเน้ือหาที่เรียนมีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ เกษมสุข (2551, หน้า 163) 
เรื่อง การศึกษาผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลสั (KWL-Plus) และวิธีปกติใน
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษภายหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจรายด้าน 5 ด้าน คือ (1) เน้ือหา (2) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
(3) สื่อการเรียนการสอน (4) การวัดผลประเมินผล (5) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน พบว่า 
ด้านเน้ือหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนการสอน นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดความพึงพอใจด้านเน้ือหา พบว่า กลุ่มทดลอง 
มีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม 2 รายการ คือ เน้ือหาเข้าใจง่าย และเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม 2 รายการคือ ครูเป็นกันเองกับนักเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การเรียนการสอน ความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม 1 รายการคือ สื่อการเรยีนการสอนมีความเหมาะสมกับเน้ือหา ด้านประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม 1 รายการคือ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอ่านและเขียนมากขึ้น อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการสอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส (KWL-Plus) เป็นรูปแบบที่ดี ทําให้นักเรยีนมีความ
พึงพอใจมาก เน่ืองจากนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสขุ สมาชิกในกลุม่ให้ความร่วมมือ นักเรียนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรยีนการสอน นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และมีทักษะในการอ่านแลเขียน นักเรียนสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และเป็นพ้ืนฐานในวิชาอ่ืนได้ 
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