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ผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1*
น้้าผึ้ง ช้างเนียม**
พรรณราย เทียมทัน***
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของ
นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1 ก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยเทคนิ ค เค ดั บ เบิ ล ยู แอล พลั ส และ
2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
สาขาวิ ชา การบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย อาชี วศึ กษานครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ที่ กาลั ง ศึ กษาอยู่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 29 คน ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster random sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส จานวน
5 แผน เรื่ อ ง Time, Shopping, Work, Daily Life และ Free Time 2) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .82
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกันและการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล
พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล
พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
ค้าส้าคัญ: เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส, ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ,
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The Effects of Reading English Instruction by KWL plus Technique on reading
Comprehension ability of Lower Vocational Certificate one Students*
Namphueng Changniam**
Pannarai Tiamtan***
Abstract
The objectives of this research were to 1) compare the English reading comprehension ability of lower
vocational certificate one students before and after learning by KWL Plus technique and 2) compare the English
reading comprehension ability of lower vocational certificate one students after learning by KWL Plus technique
with the criterion of 75 percent. The research sample by means of cluster random sampling consisted of 29 lower
vocational certificate one students in Accounting Major of Nakhon Sawan Vocational College students, Muang
District, Nakhon Sawan Province, being enrolled in the second semester of the 2016 academic year. The
instruments of this research consisted of 1) five lesson plans with KWL Plus technique on content about Time,
Shopping, Work, Daily Life and Free Time and 2) an English reading comprehension ability test with 4 choices
which included 40 items with a reliability as .82
The data collected by one group pre test – pos test design. The obtained data were analyzed by using
mean, standard deviation, one sample t-test and independent sample t-test.
The results of research were as follows:
1. The lower vocational certificate one students learning by KWL Plus technique had English reading
comprehension ability higher than before at the .05 level of statistical significance.
2. The lower vocational certificate one students English reading comprehension ability after learning
by KWL Plus technique was not higher than 75 percent of the total scores.
Keywords: KWL Plus technique, English reading comprehension ability
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บทน้า
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
ซึ่งนั่นทาให้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ยิ่งทวีความสาคัญและความจาเป็นมากขึ้น ดังที่
นงสมร พงษ์พานิช (2554) กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นเครื่ องมื อสาคัญที่ใช้ ในการ
สื่อสารกับประชาคมโลกได้อย่างไร้ขีดจากัด ภาษาอังกฤษเป็นเสมือนสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในแขนงต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นที่จะต้องวางแผนและเตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก
เยาวชน และคนไทยให้มีคุ ณภาพและมี คุณลั กษณะอันพึ งประสงค์ตามที่สั งคมคาดหวัง ควบคู่ไ ปกั บ
การกระตุ้นเตือนเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ ในการใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป (อินทิรา ศรีประสิทธิ์, 2553)
ประกอบกั บ ในศตวรรษที่ 21 นี้ สถานการณ์ โ ลกมี ค วามแตกต่ า งจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ดั ง นั้ น
ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงสาหรับผู้เรียนด้วย ซึ่งทักษะ
ที่สาคัญได้แก่ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ
คณิ ต ศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้ แ ก่ Critical thinking (การคิ ด วิ เ คราะห์ ) , Communication
(การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ
และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ กรอบแนวคิด
ข้ า งต้ น นี้ เ องเป็นจุ ด เริ่ มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
การจัดการศึกษาในระดั บอาชี วศึ กษา เพราะปัจจัยแห่งความสาเร็ จที่สาคัญอยู่ ที่ “ศักยภาพของระบบ
การศึ กษาเพื่ อการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์ ” จะเป็นตัวชี้ วัด ความส าเร็จของระบบ
เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555)
โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) ได้กาหนดหลักสูตรการอาชีวศึกษาที่เน้น
การเรียนภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการอ่านที่เป็นทักษะที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เนื่องจากการสื่อสารไร้พรมแดน
ทาให้คนเรามีโอกาสได้เห็น และอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษอยู่เสมอ การอ่านเป็นทักษะที่สาคัญต่อตัวผู้เรียน
ที่เ รี ย นภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่า ทักษะอื่นๆ เพราะผู้ เ รี ย นสามารถนาความรู้ ไ ปใช้
กับเนื้อหาวิชาอื่นได้ นอกจากนั้น บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2549, น. 1) ยังกล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งจาเป็น
ส าหรั บชี วิต ในปัจจุ บัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาษาอังกฤษ ซึ่ งถื อเป็นภาษาต่างประเทศที่เ ป็นเครื่องมือ
ในการสื่ อ สารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด แนวทางการเรี ย นรู้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ การเมื อ ง การค้ า และเศรษฐกิ จ
ซึ่งภาษาอังกฤษได้ปรากฏในสื่อต่างๆ ของชีวิตประจาวันของคนไทย ในยุคข่าวสารข้อมูล คนที่สามารถ
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อ่านภาษาอังกฤษได้ดีกว่าย่อมสืบค้นและพัฒนาทุกด้านได้มากกว่า ซึ่งก็หมายความว่า การศึกษาหาความรู้
เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตย่อมมีแนวโน้มที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์ จึงถือได้ว่าวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ต้องพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ กั บ
การดาเนินชีวิต จึงทาให้การเรียนรู้และการดาเนินชีวิตประสบความสาเร็จสูงสุด
แต่ปัญหาใหญ่ที่พบ คือ นักศึกษาไทยนั้นอ่านภาษาอังกฤษแล้ วไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์ที่มีอยู่ในข้อความที่กาลังอ่านได้ จึงทาให้เกิดความรู้สึกว่าการอ่าน
เป็นเรื่องยากลาบาก น่าเบื่อหน่าย และยิ่งไปกว่านั้นยังทาให้ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง (สมุทร เซ็นเชาวนิช ,
2540, น. 15 อ้างถึงใน จิราพร หนูลาย, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับทิพาพร สุจารี (2553, น. 47) ที่ได้กล่าวถึง
สาเหตุของปัญหาการอ่านไว้ว่า ส่วนหนึ่งมาจากวิธีการสอนของครู ซึ่งส่วนมากขาดการนาเอาเทคนิค
การสอนมาใช้ แ ละยั ง ยึ ด การสอนแบบเดิ ม คื อ อ่ า นให้ ผู้ เ รี ย นฟั ง อธิ บ ายความหมายของค าศั พ ท์ และ
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนไปเรื่อยๆ จนจบ จากนั้นให้ผู้เรียนหาใจความหลัก รวมทั้งการตั้งคาถาม
ให้ผู้เรียนตอบและทากิจกรรมเสริมท้ายบทเรีย น ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่ได้ฝึ กให้ผู้เรียนมีความช านาญ
ในด้านการอ่านอย่า งแท้จริง และปัญหาด้านตัวครูผู้ สอนเองมี ความรู้แ ละทักษะทางภาษาไม่เพี ย งพอ
ที่จะสอนได้ดี รวมทั้งบุคลิกของครูซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่จะทาให้นักเรียนตั้งใจเรียน
ดังนั้นในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ จึงต้องอาศัยความสามารถหลายด้าน จึงมีนักวิชาการพัฒนา
วิธีการสอนอ่านไว้หลายวิธี ได้แก่ การสอนแบบเอสคิวสามอาร์ การสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์ วิธีสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา การสอนแบบเอ็มไอเอ รวมทั้งการสอนอ่านด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นามาใช้สอนอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
โดยมีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบข้อมูลความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง, 2551, น. 235; สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2545, น. 88) ทั้งยังช่วย
แก้ปัญหาในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพิ่มขีดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus นั้น มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการอ่านอย่างกระตือรือร้น เป็นการอ่านที่ฝึกการถามตนเองและการใช้ความคิด และคิดในเรื่องที่อ่าน
เป็นสาคัญ สามารถพัฒนาสมรรถภาพในการกาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน สรุปสาระสาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน จัดการกับสาระความรู้ขึ้นใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง โดยการใช้แผนผังมโนทัศน์ หรือ
แผนผังความคิด และเขียนสรุปเรื่ องที่อ่า นจากแผนผั งนั้ น ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้ และฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกันคิด (Conner, 2004 ) ดังที่
Carr and Ogle (1987) ได้เสนอขั้นตอนการใช้เทคนิค KWL Plus ในการจัดการเรียนรู้การอ่าน คือ ขั้น K
(What do I know) ขั้น W (What do I Want to Learn) ขั้น L1 (What I Learned) ขั้น L2 (Mapping) และ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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ขั้น L3 (Summarizing) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญเทพ กองสุข (2557) ที่ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิค KWLH PLUS มีความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของพูนพิศมัย แย้มขยาย (2555) ความสามารถในการอ่านและ
การเขี ย นภาษาอังกฤษ ของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ วิธีการสอนแบบ KWL Plus พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ KWL Plus มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
หลั ง เรี ย นโดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ KWL Plus มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู
แอล พลัส มาศึกษาทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 เพื่อให้ทราบว่าเมื่อผู้เรียนมีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส จะมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นหรือไม่ อันจะนาไปสู่ข้อสรุปที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี พบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิ ดอย่างรู้ตัวว่าตนคิด อะไร
มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนได้
โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการทาความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่ งหมาย
ตรวจสอบความเข้ า ใจของตนเอง มี การจั ด ระบบข้ อมู ลเพื่ อดึ งมาใช้ ภ ายหลั งได้ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
(สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2545, น. 88) นอกจากนี้ ฆนัท ธาตุทอง (2551, น. 234) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการอ่าน โดยกระบวนการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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ทาความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และมีการจัดระบบ
ข้ อ มู ล Lono (1987, p. 67) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความว่ า เป็ น เป้ า หมายส าคั ญ
มากที่สุดในการอ่าน ความเข้าใจการอ่านจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อเท็จจริง ใจความสาคัญ
ของเรื่อง สามารถตีความหรือประเมินความจากเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษสูงขึ้น อันจะนาไปสู่ข้อสรุปที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษต่อไป และผลการวิจัยของ คะนึงนิตย์ ม่วงสี (2553) ความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธี KWL Plus พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี KWL Plus มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดการสอนด้วยเทคนิค KWL PLUS
ของวัชรา เล่าเรียนดี (2548)
1. เทคนิ ค KWL Plus สามารถน ามาใช้
เพื่อส่งเสริมให้นั กเรียนมีส่วนร่ วมใน
การอ่านอย่างกระตือรือร้น เป็นการอ่าน
ที่ฝึกการถามตนเองและการใช้ความคิด
และคิดในเรื่องที่อ่านเป็นสาคัญ
2. พั ฒ นาสมรรถภาพในการก าหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน
สรุปสาระสาคัญจากเรื่องที่อ่าน จัดการ
กั บ สาระความรู้ ขึ้ น ใหม่ ต ามความ
เข้าใจของตนเอง โดยการใช้แ ผนผั ง
มโนทั ศ น์ ห รื อ แผนผั ง ความคิ ด และ
เขียนสรุปเรื่องที่อ่านจากแผนผังนั้น
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน
4. ฝึ ก การระดมสมอง โดยมี ก รอบ
ในการร่วมกันคิด

ตัวแปรอิสระ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
ขั้นตอนการสอน
1. K มีความรู้อะไรบ้าง
2. W ต้องการรู้อะไรจากสิ่งที่อ่าน
3. L หาคาตอบจากเรื่องที่อ่าน
4. Plus สรุปออกมาในรูปแบบ
แผนผังทางความคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ
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วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Quasi experiment research) โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดั บประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จานวน 5 ห้อง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จานวน 29 คน โดยมีหน่วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเค ดับเบิลยู แอล พลัส จานวน 5 แผน
ประกอบด้ ว ยเนื้ อ เรื่ อ ง 5 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ 1) Time 2) Shopping 3) Work 4) Daily Life 5) Free Time
รวมเวลาเรี ย น 12 ชั่ ว โมง มี คุ ณ ภาพด้ า นความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
อยูร่ ะหว่าง 3.67-5.00
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ
ชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 40 ข้ อ มี ค่ า ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าระหว่าง
0.67-1.00 วิเคราะห์คุณภาพรายข้อแบบอิงกลุ่มมีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.33-0.62 ค่าอานาจจาแนก (r)
ระหว่าง 0.31-0.63 และมีค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธีของ KR-20 เท่ากับ 0.82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้แบบแผนการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre experimental
research design) โดยใช้ แบบแผนแบบกลุ่ มเดี ย วทดสอบก่ อน-หลั ง (one group pretest posttest design)
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ฉบับ
ก่อนเรียน (Pretest) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เตรียมไว้ทั้ง 5 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 สัปดาห์
3. หลั งเสร็ จสิ้ นการจั ดการเรี ยนรู้ ให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบวั ดความสามารถในการอ่ า น
จับใจความภาษาอังกฤษฉบับหลังเรียน (Posttest) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test แบบกลุ่มไม่อิสระต่อกัน (t-test
dependent) แสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
40
40

x̅
15.31
24.55

S.D.
4.48
5.87

df
28
28

t

p

9.57*

.000

*p< .05

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ หลังเรียนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีค่าเฉลี่ย 24.55 และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบที พบว่า ความสามารถในการอ่านจั บใจความภาษาอังกฤษหลั งเรียน โดยได้รั บ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test แบบกลุ่มเดียว (one sample
t-test) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่ า นจั บใจความภาษาอั งกฤษโดยได้ รั บการสอนอ่ า น
ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75
การทดสอบ คะแนนเต็ม
หลังเรียน
40

x̅
24.55

S.D.
5.87

df
28

t
-4.997*

p
.000

*p< .05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนอ่านด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจภาษาอังกฤษ ต่ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปี่ที 1 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค
เค ดั บเบิลยู แอล พลั ส มี ค วามสามารถในการอ่า นจั บ ใจความภาษาอัง กฤษ ต่ากว่า เกณฑ์ ร้ อยละ 75
ของคะแนนเต็ม
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่า นจั บใจความภาษาอั งกฤษ ของนั กเรี ย นระดั บประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ปีที่ 1
ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังนี้
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู
แอล พลัส สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากการสอน
ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นกิจกรรมก่อ นการอ่า น
K (What we know) นั ก เรี ย นจะได้ ฝึ ก การทบทวนประสบการณ์ ค วามรู้ เ ดิ ม ที่ ต นมี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัชรา เล่าเรียนดี (2556, น. 102) ที่กล่าวว่า เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมของตน และนาความรู้เดิ มมาใช้ในการทาความเข้าใจบทอ่าน
นอกจากนั้นในขั้น W (What we want to know) ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนตั้งคาถาม หรือกาหนดสิ่งที่ต้องการรู้
จากเรื่องที่อ่าน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และช่วยตอบข้อสงสัยจากเรื่องที่อ่าน
จึงทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังที่ วิจิตตรา นรสิงห์ (2540, น. 87 อ้างถึงใน ธัญเทพ กองสุข,
2557) กล่ า วไว้ว่า การตั้งค าถามของนั กเรี ย น จะทาให้นักเรี ย นสามารถกาหนดเป้า หมายในการอ่ า น
ได้อย่างอิสระ มุ่งจดจ่ออยู่กับบทอ่านและตรวจสอบตนเองในขณะเรียนรู้ และการตั้งคาถามของนักเรียน
ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และจุดสาคัญที่ช่วยกระตุ้ นให้นักเรียนค้นหาคาตอบในการอ่าน
(พัชรินทร์ แจ่มจารูญ, 2547, น. 92) สาหรับในขั้น L (What we have learned) ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการอ่านเรื่อง ตามที่อมรศรี แสงส่องฟ้า
(2545, น. 86-87 อ้างถึงใน ธัญเทพ กองสุข, 2557) กล่าวไว้ว่า การจดบันทึกจะทาให้นักเรียนสามารถเลือก
ประเด็ นส าคั ญและรายละเอีย ดต่างๆ ของประเด็ นหลั กที่ส ามารถช่ วยให้นักเรี ยนเรี ยบเรีย งข้ อมู ลได้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการระลึกเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ส่วนการสอนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
ในขั้ น สุ ด ท้ า ย คื อ H (How can we learn more) ที่ เ ป็ น ขั้ น ตอนให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และ
เสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคล้อ งกับแนวคิดของ เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (มลิลา)
(2545,น. 113) ที่กล่าวว่า การที่เด็กได้รับการสอนให้รู้วิธีการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยการใช้ความพยายามแสวงหาเหตุผล รวมทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะนาไปสู่
การสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด
2. จากผลการศึกษาที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้ วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอัง กฤษหลังเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ อ าจมี ส าเหตุ จ ากการอ่ า นจั บ ใจความภาษาอั ง กฤษนั้ น ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งมี
ความสามารถพื้นฐานถึง 9 ด้าน คือ 1) ความรู้ในเรื่องศัพท์ 2) ความมีเหตุผลในการอ่าน ความสามารถ
ในการหาความหมาย และรวบรวมความหมายของใจความหลายๆ ใจความด้วยกัน 3) ความสามารถ
ในการค้นหาข้อความที่เขียนแสดงสาระสาคัญ ของเนื้อเรื่องอย่างกระจ่างแจ้ง 4) ความสามารถในการ
แสดงความมุ่งหมาย ความสนใจหรือความคิดของผู้เขียน 5) ความสามารถที่จะหาความหมายของคาที่ไม่
คุ้นเคยจากข้อความ หรือสามารถตัดสินใจเลือกคาที่มีความหมายที่เหมาะสมได้ 6) ความสามารถในการ
รวบรวมเนื้อความย่อยที่ปรากฏในเรื่องที่อ่านได้ 7) ความสามารถในการติดตามวิธีการดาเนินเรื่องที่อ่าน
และสามารถคาดคะเนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเรื่องที่อ่านได้ 8) ความรู้เรื่องวิธีการเขียนต่างๆ และ
9) ความสามารถของการหาใจความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่อ่า น (อัมพร สุ ข เกษม, 2543, น. 25 อ้า งถึ ง ใน
ธัญเทพ กองสุข , 2557) เมื่อพิจารณาทั้งความสามารถพื้นฐานในการอ่านจับใจความทั้ง 9 ด้านแล้วนั้น
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถพื้นฐานไม่ครอบคลุม หรืออาจจะมีน้อย อีกทั้งความสามารถบางประการ
จะเกิดขึ้นได้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควร จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความที่จะสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน
โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนคละตามความสามารถ แยกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้
ทากิจกรรมได้ทั่วถึงทุกกลุ่ม
2. ในการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค เค ดั บ เบิ ล ยู แอล พลั ส ในขั้ น ทบทวนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เดิม (K) จะเห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงออกถึ งความรู้เดิมนั้ นแตกต่า งกั น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านสรุปความ หรือการเขียนสรุปความ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่เรียนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู
แอล พลัส กับเทคนิคการสอนอ่านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิ จกรรมการสอนในแต่ละขั้ น
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป
3. ควรมีการวิจัยการบูรณาการเทคนิคการสอนอ่านอื่นๆ เช่น SQ4R หรือเทคนิค MIA ในขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพื่อศึกษาผลการสอนว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรต่อไป
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