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บทคัดย่อภาษาไทย 

60254317 : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : เทคนิค KWL Plus, การอ่านเพื่อความเข้าใจ 

นางสาว สุทธินี เมืองมูล: ผลของการใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   5   อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWL Plus และ 
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ท่ีเรียนรายวิชา อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Clutter Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด การ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus และใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60254317 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
Keyword : KWL PLUS TECHNIQUE/ READING COMPREHENSION 

MISS SUTHINEE MUANGMOON : THE EFFECTS OF KWL PLUS IN ENHANCING 
ENGLISHREADING COMPREHENSION SKILLS FOR THE ELEVENTH GRADERS THESIS 
ADVISOR :  SORANABORDIN PRASANSAPH, Ph.D. 

The objectives of this research were to 1) compare students’ English reading 
comprehension before and after applying KWL Plus technique and 2) study the students’ 
opinion towards the KWL Plus technique  

The samples used in the study were the eleventh graders class four studying in 
the second semester of the academic year 2021, consisted of the 42 students which is 
selected by  a clutter random sampling technique. 

The research instruments consisted of 1) four lesson plans with KWL Plus 
technique to enhance students’ English reading comprehension skills, 2) an English reading 
comprehension achievement test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire 
inquiring the students’ opinion towards KWL Plus technique. The t-test dependent was 
used to analyze the students’ English reading comprehension and Mean and standard 
deviation of items were used to evaluate the students’ opinion towards the KWL Plus 
technique. 

The results of the study were as follows:  

1. The students’ English reading comprehension skills after using the KWL Plus 
technique was significantly higher than before using the KWL Plus technique at the .05 
level. 

2. The students’ opinion towards the KWL Plus technique was highly positive. 
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อาจารย์ปรีชญา แย้มนิ่มนวล ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ตลอดจน
เสนอแนะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาจนได้เครื่องมือท่ีสมบูรณ์ส าหรับการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรม ส่ังสอน ช้ีน าแนวทางและ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณนายสนิท รีนับถือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ท่ีให้
ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย และขอบใจนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษทุกท่าน ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าและให้ก าลังในการท าการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีท้ังในอดีตและปัจจุบัน ท่ีท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบ
ความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 สังคมโลกปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างไร้ขีดจํากัด มนุษย์สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ไร้พรมแดน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นส่ิงจําเป็นต่อการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง              
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีมีฐานะเป็นภาษาสากล    ) Global Language or International Language)          
ภาษาอังกฤษได้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในติดต่อการส่ือสาร การศึกษาต่อในระดับสูง 
การแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ความเปล่ียนแปลงของโลก การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก นํามาซึ่ งความร่วมมือระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ผู้ท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วย่อมมีโอกาสในการสร้าง
ความสําเร็จให้แก่ตนเอง บัญชา อึ๋งสกุล  )2545 :  52  ) กล่าวว่า ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ
ต่อการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในอดีต ปัจจุบัน   และ อนาคต ซึ่งคนไทยในปัจจุบันนิยมเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก รวมท้ังโรงเรียนและ
สถาบันต่าง ๆ ก็ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยการเปิดโปรแกรมการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทยกําลังก้าวสู่ความเป็นนานาชาติในระดับสากล นอกจากนี้ 
ภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดียิ่งขึ้น มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต )กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220)  

การเรียนภาษาต่างประเทศจะมีความแตกต่างจากการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นท่ีเรียน
เพื่อความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งการเรียนภาษานักเรียนต้องสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างความสําเร็จให้แก่ตนเองได้ การพัฒนาทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยหลักท่ีจะผลักดัน
ให้นักเรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งการเรียนภาษาท่ีดี
นักเรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากท่ีสุดท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษา จึงควร
ประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังการฝึกทักษะทางภาษา  ท้ังการใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือในการค้นความหาความรู้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ  ในการศึกษาต่อ รวมท้ังในการประกอบ
อาชีพซึ่งเป็นจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้  )กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 )          
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียม
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ชาติอื่น ๆ จึงเป็นส่ิงจําเป็นเร่งด่วน )ณภัทร วุฒิวงศา, 2557: 89-91) กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง
ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษจึงได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คนไทยจําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาและสามารถรับความรู้ทางวิชาการ
จากแหล่งต่าง ๆ โดยอาศัยทักษะการอ่านเป็นสําคัญ   

การอ่านเป็นทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง มนุษย์ใช้การอ่านเป็นเครื่องมือ 
ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญา เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ รู้เท่าทันและพร้อมรับมือ
กับความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ผู้ท่ี รักการอ่านย่อมมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมากขึ้น ท้ังยังสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ดี การอ่านนอกจากจะเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาแล้ว ยังก่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่านด้วย กล่าวได้ว่า ยิ่งบุคคลมีทักษะในการอ่านมาก
เท่าใดย่อมมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากเท่านั้น   Carrell & Eisterhold (1983 อ้างถึงใน 
Barnett, 1988: 2) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายสําคัญท่ีคนท่ัวโลกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ก็เพื่ออ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ คนท่ีมีความสามารถในการอ่านมากกว่าย่อมเข้าถึงข้อมูลและ        
มีโอกาสในการแสวงหาความรู้การศึกษา หรือโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากกว่า 
อีกท้ังมีโอกาสประสบความสําเร็จ ก้าวหน้าอย่างชัดเจน สุพัตรา มูลละออง )2557: 2) สามารถกล่าว
ได้ว่าการอ่านมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน Anderson (1999: 1) กล่าวว่า การอ่านเป็น
ทักษะสําคัญสําหรับผู้ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ช่วยให้นักเรียนรอบ
รู้และมีพัฒนาการทางด้านวิชาการ ในการอ่านผู้อ่านต้องใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพื่อทําให้ตนเอง
ประสบความสําเร็จในการอ่าน นักเรียนท่ีใช้กลยุทธ์และทักษะการอ่านท่ีเหมือนกัน อาจจะประสบ
ผลสําเร็จในการอ่าน หรือเข้าใจบทอ่านได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการสอนในทุกระดับการศึก ษาจึงต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและความเข้าใจส่ิงท่ีอ่าน จึงนับเป็นความท้าทายสําหรับครูท่ีจะสร้างเสริม
ทักษะและกลยุทธ์การอ่านให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Scarcella and Oxford 
(1992 อ้างถึงใน Anderson 1999: 1)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สาระท่ี  1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
กําหนดไว้ชัดเจนในมาตรฐาน ต 1.1 ว่าเข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ 
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยได้กําหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ไว้ว่า 
ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายท่ีฟังและอ่าน               
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ัง
ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน             
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จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอ่าน           
จึงนับเป็นทักษะจําเป็นท่ีครูต้องสร้างให้เกิดแก่นักเรียน  
 กระบวนการอ่านเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน ครูต้องหา
กลวิธีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน โดยตระหนักถึงกลวิธีการเรียนรู้และจัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอย่างทักษะการอ่านอย่างเป็นระบบ การสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้แก่
นักเรียน ตลอดจนควบคุมและกํากับตนเองในด้านการใช้กลวิธีการเรียนให้แก่ผู้เรียน  (อรรชนิดา 
หวานคง, 2559: 312) เรวดี หิรัญ (2540: 149 กล่าวว่า การอ่านไม่ได้หมายถึงเพียงการอ่านตัวอักษร
ออกเท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจด้วย นักเรียนจึงจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากการเรียนในห้องเรียน
จากครูจนชํานาญก่อนจึงไปฝึกเพิ่มเติมเองนอกห้องเรียน ซึ่งต่างจากการฝึกทักษะการฟัง พูด                
ซึ่งสามารถฝึกได้เองจากเทปหรือแหล่งต่าง ๆ รอบตัวซึ่งอยู่นอกห้องเรียน ทักษะการอ่านเป็นทักษะ
รับสารท่ีต้องอาศัยกระบวนการการแปลความหมาย ประกอบกับกระบวนการสร้างเครือข่าย
ความหมายท่ีใช่ความรู้ของผู้อ่านในการเข้าใจการอ่าน สัมพันธ์กับความคิดและความพร้อมของผู้อ่าน 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราอ่านข้อความหรือบทอ่านใด  ๆ  ในเวลาหรือบริบทท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลให้การ
ตีความหมายและส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในความคิดของเรา กล่าวคือ ประสบการณ์ของบุคคลท่ีต่างไปจาก
เดิม เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การสร้างความหมายหรือความเข้าใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในครั้งแรก 
)อัจฉรา วงศ์โสธร, 2544 ข :83)  เช่นเดียวกับ Wilhelm (2011) ท่ีได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ว่าเป็นกระบวนการท่ีผู้อ่านสร้างความหมายจากการอ่านอย่างกระตือรือร้น (active constructor of 
meaning) กล่าวคือ  เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านไม่ได้มีฐานะเป็นฝ่ายรับความหมายในตัวบท (text) หรือ
ข้อความท่ีอ่าน แต่ผู้อ่านต้องเป็นผู้สร้างความหมายระหว่างการอ่านซึ่งเรียกว่ากระบวนการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ส่งผ่านระหว่างกันระหว่างผู้อ่านและตัวบท (transaction) ผู้อ่านจะต้องนําประสบการณ์
ในชีวิต ความรู้เดิม อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการหรือเป้าหมาย เข้ามามีส่วนในกระบวนการสร้าง
ความหมาย (meaning-making process) Hayes ( 1991  ) กล่าวว่า  โดยท่ัวไปนั้นนักเรียนท่ีผ่านการ
เรียนระดับช้ันประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่าขึ้นไป ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพราะเรื่องท่ีอ่านมีความยากเพิ่มขึ้น ท้ังนี้มาจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับตํ่ากับระดับสูง จะมีความแตกต่างกันในแง่เนื้อหาของเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งสาเหตุหลักท่ีทําให้นักเรียน        
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตํ่า ส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุจากการที่นักเรียนไม่สามารถอ่านและแปลความหมาย 

เพื่อตอบคําถามได้และในโรงเรียนท่ัว   ๆ  ไป ครูสอนอ่านโดยมอบหมายให้นักเรียนอ่านเรื่องต่าง ๆ 
พร้อมกับให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้ว แต่ยังไม่สามารถทําแบบฝึกหัดได้ครูจึงให้
อ่านซ้ํา ๆ จนกระท่ังทําแบบฝึกหัดได้ การสอนอ่านเช่นนี้ แสดงว่าครูไม่ได้แนะนําวิธีการอ่านเพื่อความ
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เข้าใจให้นักเรียนเลย )ภัทธีรา มณีเลิศ, 2546)  เช่นเดียวกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล  )2540  )ท่ี กล่าวว่า 
วิธีการสอนของครูมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนครูควรจะสอนกลวิธี
ในการอ่านให้นักเรียนเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาลินี จันทวิมล (2541: 1 ) กล่าวถึงการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจในประเทศไทยว่า 
นักเรียนไม่ประสบความสําเร็จในการอ่าน เพราะครูใช้วิธีสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการแปล
)Grammar Translation) โดยให้นักเรียนแปลบทอ่านคําต่อคํา หรือ แปลทีละประโยค มากกว่าการ
ให้อ่านเพื่อความหมายและความสัมพันธ์ของประโยคต่าง ๆ ในบทอ่าน ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาด
กลยุทธ์และสมรรถนะในการอ่าน  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน )Ordinary National 
Educational Test หรือ O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ )สทศ.) ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ในปี 2563 มีผู้เข้าสอบระดับโรงเรียนจํานวน 
346 คน พบว่า คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 25.79 นอกจากนี้ยังพบว่าต้ังแต่ปี 
2559-2563 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสนตํ่ากว่าร้อยละ 30 และตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  

นอกจากนี้ EF English Proficiency Index รายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งอ้างอิงจากการวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่จํานวน  2 ล้านคน 
จาก 112 ประเทศท่ัวโลก พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 100 มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํ่ามาก )Very low proficiency) ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความยากง่ายของบทอ่าน ความรู้พื้นฐาน และความวิตกกังวลของนักเรียน 
ณัฏฐิณี ทินวงษ์ (2011: 9-16) ดังนั้น ครูจึงควรแสวงหาเทคนิควิธีสอนอ่านท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การอ่านให้กับนักเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการสอนท่ีเปิดโอกาส ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดเนื้อหาและต้ังเป้าหมายในการอ่าน  

ในฐานะของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาเทคนิคการสอนท่ีจะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจแก่นักเรียน พบว่ามี
เทคนิคการสอนอ่านท่ีหลากหลาย เช่น SQ4R, Metacognitive Strategies-Based Instruction, 
CIRC และ KWL Plus เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าเทคนิค KWL Plus น่าสนใจ มีเหมาะสมในการนําใช้
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โดย KWL Plus เป็นเทคนิคท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการอ่านร่วมกับการคิด ในขณะท่ีอ่าน
นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เป็นนักคิด โดยท่ีนักเรียนจะทํานายเหตุการณ์ในเรื่องก่อนท่ีจะเริ่มอ่าน 
นักเรียนจะพิจารณาความรู้ความเข้าใจของตนเองท้ังด้านโครงสร้างภาษาและด้านเนื้อหาท่ีมีต่อเรื่อง   
ท่ีจะอ่าน ในขณะท่ีอ่านนักเรียนจะตรวจสอบเหตุการณ์ในเรื่องท่ีอ่านว่าเป็นไปตามท่ีนักเรียนได้
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ทํานายไว้หรือไม่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการระดมสมอง 
และการทํางานเป็นกลุ่ม ให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตน
ต้องการรู้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้เกิดปัญญา เกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน และมีความสุขในการ
เรียน มาลินี สุทธิเวช )2018: 7) เทคนิค KWL Plus มีลําดับขั้นตอนท่ีชัดเจนสามารถนํามาปรับใช้             
กับการสอนได้หลากหลาย Carr and Ogle (1987: 623-631) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWL Plus 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นความรู้เดิม )K: What do I know) หมายถึง ประสบการณ์
เดิมหรือความรู้เดิมของนักเรียนท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีกําลังจะอ่าน ซึ่งครูสามารถรู้ได้โดยให้นักเรียนระดม
กําลังสมอง นักเรียนจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่โยงเข้ากับข้อมูลใหม่ท่ีพบในบทอ่าน 
กระบวนการเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนนําเสนอได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ครูจะต้องช่วยให้
นักเรียนรู้จักดึงความรู้เดิมท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหานั้นออกมาใช้เพื่อให้เข้าใจในบทอ่านได้มากขึ้น )Miller, 
1990: 199) 2) ขั้นส่ิงท่ีต้องการรู้ )W: What do I want to know) หมายถึง นักเรียนต้องการรู้อะไร
เกี่ยวกับเรื่องท่ีกําลังจะอ่าน ครูและนักเรียนต้ังคําถามในส่ิงท่ีอยากรู้  ซึ่งการกระตุ้นให้นักเรียน          
ต้ังคําถามก่อนการอ่านเป็นการสร้างจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายในการอ่าน 3) ขั้นส่ิงท่ีได้เรียนรู้ )L1: 
What I learned) หมายถึง นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน ในขั้นนี้นักเรียนต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลเพื่อนําไปสู่การสรุปเนื้อหา 4) ขั้นการสร้างแผนผังความคิด )L2: 
Mapping) เป็นการทําแผนภาพความคิดเพื่อจัดประเภทข้อมูล และ 5) ขั้นสรุป )L3: Summarizing) 
เป็นการสรุปความคิดรวบยอดหลังการอ่าน ซึ่งเป็นการช่วยนักเรียนจัดระบบความคิดและประเมิน
ความเข้าใจของตนเอง 

จากการศึกษาผลการวิจัยการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของนักวิ จัยหลาย ๆ ท่าน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนสูงขึ้นหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus พนิดา สมัยคมสัน )2555: 50) กล่าวว่า เทคนิค 
KWL Plus ช่วยให้นักเรียนเอาชนะปัญหาในการอ่านได้จากการวางแผนและติดตาม และสะท้อน
ความเข้าใจของตนเอง นอกจากนี้ เทคนิค KWL Plus ทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการอ่าน 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามลําดับ จนสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้
ได้ (ปวริศา ประทุมจร, 2561: 99) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hamdan (2557: 2278) พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชายชาวจอร์แดน และ นักเรียนช้ันปีท่ี 2 ของวิทยาลัย MTsN ณ เมืองกัมปาร์ ประเทศอินโดนีเซีย             
มีความเข้าใจในบทอ่านอยู่ในระดับดีหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ KWL Plus (Amelia, R. and 
Kamalasari, J., 2561: 123) จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเช่ือว่าเทคนิค KWL Plus จะช่วยให้
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การอ่านมีประสิทธิภาพ จึงตัดสินใจศึกษาผลของการใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ค าถามการวิจัย 

 1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนหรือไม่  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน          
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน หลังการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับ
มาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน   4                          

)อ32202) ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 10 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังหมด 
401 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
จํานวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม )Clutter Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
      2.1 ตัวแปรต้น )Independent Variable) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus 
      2.2 ตัวแปรตาม )Dependent Variable) ได้แก่ 
   2.2.1 ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

ระยะเวลาในการทดลอง 

 ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 โดยใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์รวม
ท้ังหมด 8 คาบ 
 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของคําท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยาม
ความหมายของคําต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนในจับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด บอกความหมาย
คําศัพท์ บอกสรรพนามบ่งช้ีจากบริบท บอกลําดับความ บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง และ
บอกสาเหตุและปัญหาของข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีอ่าน ซึ่ง พิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทํา
ทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาคุณภาพแล้ว 
 2.  เทคนิค KWL Plus หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ           
ความเข้าใจตามแนวคิดของ Carr และ Olgle (1987) มีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
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      2.1  ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้ก่อนท่ีนักเรียนจะอ่านเรื่อง ครูจะอธิบายความคิด
รวบยอด ของเรื่องและกําหนดคําถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ระดมสมอง และเขียนคําตอบของ
นักเรียนลง ในแผนภูมิรูปภาพช่อง K )What we know) หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันจัด
ประเภทข้อมูล ความรู้ท่ีคาดการณ์ไว้ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องท่ีจะอ่าน  
      2.2  ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นนี้ครูค้นหาความจริงจากคําถามของ
นักเรียนในส่ิงทีนักเรียนสนใจอยากรู้หรือถามท่ียังไม่มีคําตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง 
พร้อมท้ังให้ นักเรียนเขียนรายการคําถามลงในช่อง W (What we want to know) หลังจากนั้น
นักเรียนทุกคนอ่าน เรื่องและตอบคําถามท่ีต้ังไว้ ในระหว่างอ่านนักเรียนสามารถเพิ่มคําถามและ
คําตอบในกลุ่มของตนเองได้  
      2.3  ขั้น L1 )What I learned) ในขั้นนี้ระบุความรู้ ท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น           
ท้ังระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน นักเรียนบันทึกความรู้ท่ีได้ลงในช่อง L )What we have 
learned) พร้อมท้ังตรวจสอบคําถามท่ียังไม่ได้ตอบ  
      2.4  ขั้น L2 )Mapping) นักเรียนนําข้อมูลทีได้จัดประเภทไว้ในขั้น K เขียนช่ือเรื่องไว้ใน
ตําแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขาพร้อมท้ังเขียน อธิบาย
เพิ่มเติมในแต่ละประเด็น  
      2.5  ขั้น L3 )Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิความคิด             
ซึ่งการ เขียนในขั้นนี้จะมีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน   
 3.  ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านจัดกิจกรรม และ  ด้านคุณประโยชน์
ท่ีได้รับ 
 4.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4          
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ได้ทราบถึงความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน          
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

2.  ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินงานวิจัยประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้  
 1  .  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
 2.  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2563 )ฉบับปรับปรุง) 
 3.  การอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ  

     3.1  ความหมายของการอ่าน  
     3.2  ความสําคัญของการอ่าน  
     3.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน 
     3.4  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
     3.5  องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
     3.6  ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
     3.7  การประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

   4.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  
     4.1  ความเป็นมาของเทคนิค KWL Plus  
     4.2  จุดมุ่งหมายของเทคนิค KWL Plus 
     4.3  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus   
     4.4  แผนภูมิรูปภาพความคิด 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
     5.1  งานวิจัยในประเทศ 
     5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง   ในชีวิต 
ประจําวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก  และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษา และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมท้ังเข้าถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น 
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ี
จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  )ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6)  เน้นการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ัง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นําและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยกําหนดให้
จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็น
หน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ําหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต )นก.)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ  
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.  ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
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2.  ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

3.  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 

4.  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆ            
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่ อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

  
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

     สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดง             

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
     มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดง

ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง 

ๆ โดยการพูดและการเขียน 
     สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
     มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

นําไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
     มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
     สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
     มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
     สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
     มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 
     มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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2.  คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      กระทรวงศึกษาธิการ )2551: 226-227) ได้กําหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษา          
ปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไว้ดังนี้ 

     2.1  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายท่ี
ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูกต้องตาม
หลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
อ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟัง
หรืออ่าน จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

2.2  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือก
และใช้คําขอร้อง คําช้ีแจง คําอธิบาย และให้คําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้             
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริง           
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

2.3 พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  

2.4  เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส
และสถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด 
ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม แนะนํา และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

2.5  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน           
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  วิเคราะห์/อภิปรายความ
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เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และ
นําไปใช้อย่างมีเหตุผล   

2.6  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ         
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 2.7  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

2.8  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

2.9  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ )เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท์
ประมาณ 3,600-3,750 คํา )คําศัพท์ท่ีมีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

2.10  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการ
สนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

     จากการศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ครูมี
แนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาอย่างเต็ม
ศักยภาพ หลักสูตรกําหนดสาระการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย
สาระสําคัญ 4 สาระ ได้แก่ 1) ภาษาเพื่อการส่ือสาร 2) ภาษาและวัฒนธรรม 3) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ 4) ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

     สําหรับสาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน ได้ถูกกําหนดไว้ใน สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุง) 

 1.  โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

วิชาพื้นฐาน 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6  2  ช่ัวโมง  / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 

วิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 
I 30201 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  3  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.5  หน่วยกิต 
I 30202 การส่ือสารและการนําเสนอ  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
I 30903 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่จํากัดเวลา  -    หน่วยกิต  
อ 31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
อ 33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  2  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 
จ 31201 ภาษาจีน 1  1  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  0.5  หน่วยกิต 
จ 31202 ภาษาจีน 2  1  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  0.5  หน่วยกิต 
จ 32201 ภาษาจี น 3 1  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  0.5  หน่วยกิต 
จ 32202 ภาษาจีน 4  1  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  0.5  หน่วยกิต 
จ 33201 ภาษาจีน 5  1  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  0.5  หน่วยกิต 
จ 33202 ภาษาจีน 6  1  ช่ัวโมง  /สัปดาห์  0.5  หน่วยกิต 
 

วิชาเพิ่มเติม 
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อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต 
อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต 
อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต 
อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต 
อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5 1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต 
อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6 1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต 
อ31205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ31206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ32205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ32206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 4 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ33205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ33206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ31207 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ31208 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 
อ32207 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อ32208 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อ33207 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อ33208 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
จ31203 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 4 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 2.0  หน่วยกิต  
จ31204 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร2 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต  
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร3 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต  
จ32204 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร4 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต  
จ33203 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร5 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต  
จ33204 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร6 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต  
จ30201 วิวัฒนาการอักษรจีน 2 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต 
จ30202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต 
จ30203 ภาษาจีนท่องเท่ียวและการโรงแรม 2 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต 
จ30204 ภาษาจีนธุรกิจ  2 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต 
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วิชาเพิ่มเติม (ต่อ) 

จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ  2 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต 
จ30206 ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา อ23323 ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4  
     ศึกษาบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ศึกษาการเขียนในระดับประโยค และระดับข้อความ โดยเน้นการฝึก
ทักษะและกลวิธีการอ่านที่หลากหลาย ใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย  เพื่อให้
สามารถเดาความหมายของคําศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสําคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
อ้างอิง เรียงลําดับเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านและฟัง เขียนประโยคและข้อความ
ในรูปแบบต่าง ๆ   

    โดยผ่านทักษะกระบวนการทางภาษา   กระบวนการเรียนรู้ภาษาในศตวรรษท่ี   21  
กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง   กระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จําลอง   และ
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

    เพื่อให้ ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความคิดและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ รวมท้ัง ให้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 5 ประการ คือ
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และรวมท้ังเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
ผลการเรียนรู้ 

    1.  ตอบคําถามประเภทต่าง ๆ จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดง              
ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีอ่านได้ 

    2.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ          
เรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

    3.  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม 
    4.  ใช้ภาษาส่ือสารในห้องเรียนและสถานศึกษา เพื่อนําเสนอข้อมูล  ข้อเท็จจริงความคิด          

รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
    5.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูล            

ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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3.  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตารางท่ี 1 สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัด รายวิชา อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 
 

ชั้น สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 สาระที่ 1 

ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  
เข้าใจและตีความ
เร่ืองที่ฟังและอ่าน
จากสื่อประเภท 
ต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็น  
อย่างมีเหตุผล 

ม.4 - 6/3 อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใชค่วามเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อ ที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน 

-  ประโยคและข้อความ 
-  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง 
อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนด้วยการพูดและ
การเขียน อธิบาย โดยใช้ Comparison of 
adjectives/ adverbs/Contrast : but, although, 
however, in spite of…/ Logical connectives 
เช่น caused by/ followed by/consist of. etc. 

   ม.4 - 6/4 จับใจความสําคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-  เร่ืองที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
-  การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์
ความ การตีความ 
-  การใช้ skimming/scanning/ guessing/ 
context clue 
-  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง เช่น 
I believe…/ I agree with… but…/Well, I must 
say…/ What do you think of/ about…?/I 
think/don’t think…?/ What’s your opinion 
about…?/ In my opinion…/ 
- if clauses                    
- so…that/such…that 
- too to…/enough to…    
- on the other hand,… 
- other(s)/another/the other(s) 
- คําสันธาน )conjunctions) 
because/and/so/but/however/because of/ 
due to/owing to etc. 
- Infinitive pronouns: some, any, someone, 
anyone, everyone, one, ones etc. 
- Tenses: present simple/present 
continuous/present perfect/past 

 

 
     จากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุง) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กําหนดให้บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ในวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากลทุกระดับช้ัน และได้
กําหนดสาระมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนานักเรียนไว้อย่างชัดเจน  ผู้วิจัย
จึงยึดถือสาระตามคําอธิบายรายวิชา อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 และสาระการเรียนรู้
แกนกลางและตัวชี้วัด ดังปรากฏในตารางท่ี 1 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
 

การอ่านและการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

 

ความหมายของการอ่าน 

      การอ่านเป็นทักษะท่ีมีความสําคัญต่อการเรียนภาษา ผู้อ่านต้องอาศัยกระบวนการทาง
สติปัญญาเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมในการตีความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ความหมายตรง
กับส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสาร นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลากหลาย 
ดังต่อไปนี้   
      Goodman (1988) กล่าวว่า การอ่าน คือ กระบวนการทางทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
ท่ีสลับซับซ้อน ผู้อ่านต้องพยายามสร้างความหมาย )Reconstruct) ให้ตรงหรือใกล้เคียงกับ
ความหมายของผู้เขียนท่ีได้ส่ือไว้ในรูปตัวอักษร ผู้อ่านต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับ
กระบวนการคิดและกระบวนการเลือกตัวช้ีแนะทางภาษา )Linguistic clue) ท้ังท่ีเป็นตัวอักษร และ
ไม่เป็นตัวอักษร โดยอาศัยความสามารถของผู้อ่านเป็นพื้นฐานในการเลือกความหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ให้กับข้อความ  
      Harris and Sipay (1990) กล่าวว่า  การอ่าน  คือ  การแลกเปล่ียนความรู้และความคิด
ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ซึ่งผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็น และอารมณ์ความรู้สึกลงบนกระดาษด้วย
ภาษาตามลักษณะการเขียนของตนเอง ผู้อ่านจะเป็นผู้แปลความหมายจากส่ิงท่ีผู้เขียนได้เขียนไว้ตาม
ความเข้าใจหรือการรู้ความหมายของส่ิงท่ีอ่านจากประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน  

Irwin (1991:7-9) ได้กล่าวถึงการอ่านว่า เป็นกระบวนการตีความส่ิงท่ีอ่านโดยการใช้
ความรู้เดิม ทัศนคติ ความสนใจ ความคาดหวัง ทักษะของผู้อ่านและสารท่ีเขียนส่งมา ทําให้ผู้อ่าน
เข้าใจความหมายของผู้เขียนได้อย่างแท้จริง  
      Leu and Kinzer (1995)  กล่าวว่า  การอ่าน  คือ กระบวนการท่ีผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับ
ตัวอักษร ผู้อ่านใช้ความรู้ เดิมในการเรียนรู้  ตอบสนอง และ ทําความเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ 
ความสามารถด้านภาษาเป็นปัจจัยสําคัญในการทําความเข้าใจและตีความหมายของส่ิงท่ีอ่าน  
      Schoenbach, Greenleaf, Cziko และ Hurwitz (1999) กล่าวว่า การอ่าน คือ
กระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนท่ีผู้อ่านจะต้องอาศัยความคิด ความทรงจํา ความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ในการตีความหมายของคําและประโยคท่ีผู้เขียนถ่ายทอดออกมา เพื่อให้เกิดความ
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เข้าใจผู้อ่านต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการอ่าน ซึ่งการอ่านท่ีดีจะต้องเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านและสามารถโต้แย้ง
หรือให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีอ่านได้ 

     กระทรวงศึกษาธิการ )2542: 46) กล่าวว่า การอ่าน คือ กระบวนการทางสติปัญญาท่ี
ผู้อ่านรับรู้ ไ ด้ด้วยตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ตลอดจนค้นหาความหมาย ความเข้าใจ แล้วแปล
ความหมายในส่ิงท่ีรับรู้ความหมายของส่ิงท่ีอ่าน จนเกิดความเข้าใจในท่ีสุด การอ่านจึงเป็นการส่ือ
ความหมายระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียน โดยมีข้อเขียนเป็นส่ือกลาง  

     มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ )2549: 18) การอ่าน คือ กระบวนการท่ีผู้อ่านรับรู้สาร ซึ่งเป็น
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นท่ีผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การท่ี
ผู้อ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงไร ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิดของ
ผู้อ่านแต่ละคน 

     สมุทร เซ็นเชาวนิช )2549: 1) กล่าวว่า การอ่าน คือ การส่ือความหมายระหว่างผู้เขียน
และผู้อ่าน ท่ีต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก คือ ผู้เขียน ผู้อ่าน และส่ิงท่ีอ่าน 

     เอกภพ ไชยยา )2555: 13) กล่าวว่า การอ่าน คือ กระบวนการทางสติปัญญาท่ีใช้สําหรับ  
การถอดความจากบทอ่าน โดยผู้อ่านต้องอาศัยประสบการณ์เดิม จินตนาการ ความเข้าใจ และความ
สนใจในบทอ่าน ในการค้นคว้าเพื่อท่ีจะเข้าใจ ในเจตนารมณ์ ท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือถึงผู้อ่านผ่านบท
อ่าน 

     สถิรพร รักษ์คัมภีร์ )2560: 23) กล่าวว่า การอ่าน คือ ทักษะการส่ือสารท่ีผู้อ่านต้องใช้
ความสามารถในการตีความ จับใจความ โดยอาศัยความเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการท่ีจะส่ือ
ความหมายได้ โดยใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน 

     ศุภิสรา กุมาทะ )2562: 13) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ การแปล
ความจากภาษาเขียน ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ผ่านการทํางานของระบบสมอง มีท้ังรูปแบบการอ่าน
ออกเสียงและการอ่านในใจ ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจส่ิงท่ีอ่ านได้เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน และบริบทในการอ่าน 

     จากความหมายของการอ่านข้างต้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง 
กระบวนการถอดความหมายของภาษาผ่านตัวอักษรและสัญลักษณ์ โดยผู้อ่านต้องอาศัยความคิด 
จินตนาการ และ ความรู้เดิม เพื่อประมวลผลให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกับส่ิงท่ีผู้เขียนต้ังใจ
ส่ือสารมากท่ีสุด  
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ความส าคัญของการอ่าน 

      การอ่านไม่เพียงแต่เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ แล้ว การอ่านยังเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ทําให้ทันโลก  ทันเหตุการณ์  ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของการอ่านไว้ ดังนี้  
      ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ )2542: 11) การอ่านมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนโต 
และจนกระท่ังถึงวัยชรา การอ่านทําให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง  ๆ ท่ัวโลก ทําให้ผู้อ่านมีความสุข มี
ความหวัง และมีความอยากรู้อยากเห็น อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ และมีความอยากรู้อยากเห็น การท่ีจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัย
ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง 
      จินตนา ใบกาซูยี )2543: 23) ได้กล่าวว่า การอ่านหนังสือนั้นมีความสําคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตคนเราอย่างยิ่ง และได้สรุปบทบรรยายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือว่า 

     1.  การอ่านหนังสือทําให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ 

เช่น การฟัง 
     2.  ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจํากัดเวลาและสถานท่ี สามารถนําไปไหน           

มาไหนได้ 
     3.  หนังสือเก็บได้นานกว่าส่ืออย่างอื่นซึ่งมักมีอายุการใช้งานโดยจํากัด 
     4.  ผู้อ่านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน 
     5.  การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออย่างอื่น ท้ังนี้เพราะ

ขณะอ่าน จิตใจจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ 
     6.  ผู้อ่านเป็นผู้กําหนดการอ่านได้ด้วยตัวเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านข้ามหรือ

อ่าน ทุกตัวอักษร เป็นไปตามใจของผู้อ่านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้ เพราะหนังสือมีมากสามารถ
เลือกอ่านเองได้ 

     7.  หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าส่ืออย่างอื่น จึงทําให้สมองผู้อ่านเปิด
กว้างสร้างแนวคิดและทัศนคติได้มากกว่า ทําให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ 

     8.  ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมท้ัง
หนังสือบางเล่ม สามารถนําไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี 

     สุนันทา มันเศรษฐวิทย์   )2545:  10)  กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านว่า   การอ่านเป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญท่ีใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ และการใช้วิธีอ่านท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับ
ผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอ่านอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านท่ีดี ท้ังจะช่วยให้
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เกิดความชํานาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ดังนั้นการท่ีนักเรียนจะเป็นผู้อ่านท่ีดีจึงขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมท่ีครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกท้ังยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพื่อเป็น
แรงจูงใจท่ีช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่ําเสมอ  
      สนิท สัตโยภาส )2545: 93-94) กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ ดังนี้  
      1.  การอ่านช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ มีความรอบรู้ไม่แคบอยู่เฉพาะเรื่อง ยิ่งถ้าได้อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสารอยู่เป็นประจําแล้ว  ก็จะทําให้ผู้อ่านเป็นคนทันสมัย  ทันเหตุการณ์             
รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เมื่อเข้าวงสนทนากับใครก็จะร่วมวงสนทนาได้เข้าใจ 
และเข้าสังคมได้โดยไม่ขัดเขิน  
      2.  การอ่านจะช่วยพัฒนาความคิดและยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้นเพราะเมื่ออ่านมาก
ย่อมรู้มาก เมื่อมีความรู้มากย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาท่ีแหลมคม ฉลาดปราดเปรื่องและอาจถึงขั้น
เช่ียวชาญในเรื่องท่ีสนใจและติดตามอ่านก็ได้  
      3.  การอ่านเป็นเครื่องมือสําคัญของการศึกษา เพราะไม่ว่านักเรียน นักศึกษาจะเรียน
วิชาใด ล้วนต้องอาศัยการอ่านช่วยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียนท้ังส้ิน  
      4.  การอ่านช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพทุกอาชีพย่อม
อาศัยความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการทํางาน ถ้าบุคคลใดพยายามแสวงหาความรู้
ความสามารถใส่ตนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ ย่อมมีความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพมากกว่าผู้ท่ีไม่พัฒนาตนเองและวิธีการสําคัญประการหนึ่งท่ีจะได้ความรู้ประสบการณ์และ 
ความสามารถในวิทยาการใหม่ ๆ ก็คือ “การอ่าน”  
      5.  การอ่านช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีได้ ด้วยเหตุท่ีมีหนังสือในกลุ่มท่ีมีเนื้อหาซึ่ง
เกี่ยวกับการวางตน การพูดจา การเข้าสังคม การแต่งกาย ตลอดจนการแนะนําการปฏิบัติตนไป
ในทางท่ีเหมาะสมและทันสมัยมีอยู่มากมาย ถ้าผู้อ่านได้นําข้อแนะเหล่านั้นมาทดลองปฏิบัติตาม ก็จะ
ทําให้บุคลิกภาพเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได้  
      6.  การอ่านช่วยแก้ปัญหาในใจได้ เพราะปัญหาท่ีเราประสบในชีวิตประจําวันอาจมี
วิธีแก้ไขในหนังสือท่ีอ่านก็จะสามารถนํามาประยุกต์แก้ปัญหาของเราได้ เช่น ปัญหาชีวิต ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาการประกอบอาชีพ  
      7.  การอ่านทําให้เกิดความจรรโลงใจ   ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ช่วยให้จิตใจ              
ได้พักผ่อนหลังจากท่ีได้เคร่งเครียดกับงานมา ถ้าได้อ่านเรื่องเบาสมอง เรื่องชวนหัวหรืองานเขียน 
ประเภทบันเทิงคดีก็จะคลายลงได้  
      8.  การอ่านช่วยให้เราใช้เวลาอย่างมีคุณค่าหรือเรียกว่า “การอ่านช่วยฆ่าเวลาให้มีค่า” 
แทนท่ีจะใช้เวลาไปในทางไร้ค่า ไม่ถูกไม่ควรด้วย  
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      ไพพรรณ อินทนิล )2546: 7-9) ให้ความสําคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะ
พื้นฐานท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตในปัจจุบันในชีวิตประจําวัน เราจะต้องอาศัยการอ่านเพื่อการ
ดํารงชีวิตแทบทุกเรื่อง เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้สินค้า เครื่องอุปกรณ์ อุปโภคบริโภค ตลอดจนยารักษา
โรค ทุกคนต้องรู้จักอ่านวิธีใช้วันหมดอายุหรือแม้แต่การไปติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ จําเป็นท่ีจะต้อง
อ่านหนังสือออกจึงจะสามารถไปติดต่อหน่วยงานท่ีต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการอ่านเป็นทักษะ
เบ้ืองต้นท่ีมนุษย์ทุกคนจําเป็นท่ีจะต้องใช้ในการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา )2548 : 6) กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ 
ดังนี้ 
      1.  การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน 
จําเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ 
      2.  การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะ
สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอ่าน ไปพัฒนาคนและพัฒนางาน 
      3.  การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไป 
      4.  การอ่านเป็นการส่งเสริมให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ท่ีได้
จากการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้า ก็จะทําให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาด
รอบรู้ได้ 
      5.  การอ่านเป็นกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการ
แสวงหาความสุขให้แก่ตนเองท่ีง่ายท่ีสุด และได้ประโยชน์คุ้มค่าท่ีสุด 
      6.  การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
      7.  การอ่านเป็น เครื่ องมือในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง ศาสนา 
ประวัติศาสตร์และสังคม 
      8.  การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการส่ือสาร และการใช้เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
      มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์  )254 9: 19 ) กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านว่า การอ่านช่วย
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้อ่าน การอ่านมากทําให้ผู้นั้นมีความรอบรู้ ท่ีสําคัญทําให้มีความคิด
กว้างไกลและมีวิสัยทัศน์ เนื่องจากการอ่านเป็นการจุดประกายความคิดของผู้อ่าน ทําให้เกิดการ
พัฒนาทางสติปัญญาด้วยการนําความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปบูรณาการกับความคิดของตนเอง เกิดเป็น
ความคิดใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนไปอีก 
      จากการกล่าวถึงความสําคัญของการอ่านข้างต้น สรุปได้ว่า การอ่านเป็นทักษะพื้นฐาน
จําเป็นท่ีมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญา ให้เป็นผู้
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ฉลาดรอบรู้ รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ผู้ท่ีอ่านมากย่อมมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมากขึ้น นอกจากนี้การอ่านยัง
ก่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่านด้วย 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการอ่าน 

      ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน ได้พบว่านักการศึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
ด้านการอ่าน ส่วนใหญ่อธิบายถึงทฤษฎีสําคัญหลักท่ีส่งผลต่อกระบวนการทําความเข้าใจในบทอ่าน 
ดังนี้            
   3.1  ทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร์ )Psycholinguistics Theory) เป็นศาสตร์ท่ีเกิดจาก
การผสมผสานของทฤษฎีทางจิตวิทยา )Cognitive Psychology) และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 
(Linguistics) พัฒนาขึ้นมาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคิด กับการใช้ภาษา ในแง่ของ
จิตวิทยาภาษาศาสตร์นั้น   การอ่านถูกจัดเป็นทักษะในการประมวลผลข้อมูล ) Information 
Procession) โดยผู้อ่านจะมีบทบาทเป็นผู้จัด กระทําส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ ได้แก่ การ
วางแผน การตัดสินใจ และนําทักษะกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ในการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ )สุธิดา ศิริ
พงศ์, 2541: 26)  
 Altman (2001) กล่าวว่า ทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร์ )Psycholinguistics 
Theory) เป็นสาขาวิชาท่ีบูรณาการภาษาศาสตร์และจิตวิทยาเข้ากับจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านจิต
และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าใจภาษา การผลิตและการได้มาซึ่งทักษะเหล่านั้น 

            Chomsky (1959 อ้างถึงใน พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2563: 142) ได้กล่าวว่า 
ภาษาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาการรู้คิดซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ประมวลผลทางจิตและธรรมชาติของมนุษย์ 

 Goodman (1967 อ้างถึงใน สุธิดา ศิริพงศ์, 2541: 26) กล่าวว่า การอ่านเป็น
กระบวนการเลือกสรรทางภาษา นั่นคือ ผู้อ่านจะมีการพิจารณาข้อมูลท่ีปรากฏในบทอ่าน เพื่อนํามา
ช่วยในการตัดสินใจ กล่าวคือ ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการเลือกสรรทางภาษา นั่น
คือ ผู้อ่านจะมีการพิจารณาข้อมูลท่ีปรากฏในบทอ่าน เพื่อนํามาช่วยในการตัดสินใจ กล่าวคือ การอ่าน
เปรียบเสมือนเกมการเดาทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์ )Psycholinguistic Guessing Game) ภาษาและ
ความคิดของมนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีผู้อ่านจะนําเอาพื้นฐานประสบการณ์เดิมในเชิง
ภาษาศาสตร์และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่านมาใช้เพื่อคาดการณ์ 
และตรวจสอบ ส่ิงท่ีคาดการณ์นั้นว่าตรงกับเนื้อความท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือหรือไม่ กระบวนการอ่าน
ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นวงจรต่อเนื่องกันจนกว่าการอ่านจะส้ินสุดลง  
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 จากการกล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์ )Psycholinguistics Theory) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการคิดกับการใช้ภาษา ท้ังนี้โดยอาศัยพื้นฐานมาจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2 สาขา คือ จิตวิทยา
การเรียนรู้ )Cognitive Psychology) และภาษาศาสตร์ (Linguistics) เป็นกลวิธีท่ีใช้การควบคุม
กิจกรรมทางปัญญาเพื่อทําความเข้าใจการเรียนรู้ทางภาษา และการให้เหตุผลได้อย่างเป็นตรรกะ 
นําไปสู่การแก้ปัญหาการอ่านอย่างเป็นกระบวนการ 
 3.2 ทฤษฎีอภิปัญญา )Metacognition) เป็นองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้ มี
อิทธิพลต่อความสําเร็จในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงอภิปัญญา ดังนี้ 

            Flavell (1985) กล่าวว่า อภิปัญญา เป็นความสามารถในการควบคุมและประเมิน
กระบวนการคิดของตนเอง รวมถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของตนเอง อาจปรากฏเป็น
ความรู้ หรือเป็นกิจกรรมทางการคิดท่ีมีเป้าหมาย อภิปัญญา มีบทบาทสําคัญต่อกิจกรรมทางปัญญา
ทุกรูปแบบ เช่น การพูดเพื่อการส่ือสาร ความเข้าใจในการอ่าน การเขียน การกําหนดความสนใจใน
การเรียนรู้ เป็นต้น กล่าวคือ อภิปัญญา จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีผู้เรียนกําหนด
ไว้  
 Collins (1994) กล่าวว่า อภิปัญญาเป็นบทบาทท่ีสําคัญในการอ่าน เป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเสมือนกับการท่ีผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ (Cognition) การมีอํานาจควบคุม )Regulation) 
การนําความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 Baker (1999) กล่าวว่า อภิปัญญาเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้บุคคลควบคุม กํากับกระบวนการทางปัญญาของตนได้ ความรู้ในอภิ
ปัญญามีการพัฒนาต้ังแต่แรกเกิดโดยพัฒนาอย่างช้า ๆ จนถึงวัยรุ่น ผู้ใหญ่มีแนวโน้มจะมีความรู้ด้าน
ปัญญาของตนเองมากกว่าวัยเด็ก และมีความสามารถอธิบายในความรู้นั้นได้ดีกว่า  

 พิมพันธ์  เดชะคุปต์ )2544) กล่าวว่า อภิปัญญา หมายถึง การควบคุมและการ
ประเมินการคิดของตนเอง หรือ ความสามารถของบุคคลท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อควบคุมกํากับ
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธีในการ
ทํางานจนสําเร็จอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้  
 ทิศนา แขมมณี )2547: 82) กล่าวว่า อภิปัญญา หมายถึง การรู้ตัวถึงความคิดของ
ตนเองในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินการรู้คิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นในการ
ควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของ
ตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล 

         Reutzel and Cooter (2004: 74-76) กล่าวว่า กลวิธีอภิปัญญา คือ กลวิธีการ
อ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน ตรวจสอบ ประเมินความเข้าใจในการอ่านและสามารถรับรู้เมื่อ
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ความเข้าใจ ในการอ่านล้มเหลว พร้อมท้ังการใช้กลวิธีในการอ่านแก้ไขปัญหาท่ีทําให้เกิดความไม่
เข้าใจในการอ่านของตนเองเมื่อจําเป็น 

       El Koumey (2004 อ้างถึงใน สุพัตรา มูลละออง, 2557: 26) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญาและการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่าน
มาพบว่า กลวิธีการอ่านท่ีใช้ทฤษฎีอภิปัญญา สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความสําเร็จใน
การอ่าน โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้  

      1.  ผู้อ่านท่ีดีมีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายในการอ่านและมีกลวิธีการอ่านท่ีเลือกใช้
อย่างเหมาะสม )Loaranger and Martin, 1994)  

    2.  การต้ังจุดมุ่งหมายในการอ่านเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจในการอ่านและ
ความคงทนในการจํา )He, 2001; Jung 1992; Schraw and Dennison, 1994)  

          3.  การตระหนักรู้ )Awareness) ในการอ่านร่วมกับการตรวจติดตามตนเอง )Self-
regulated) ช่วยให้มีความเข้าใจการอ่านเพิ่มมากขึ้น )O’ Shea and O’ Shea, 1994)  

       4.  วิธีการอ่านแบบมุ่งภาระงาน มีผลต่อการท่ีนักเรียนจะสามารถ มีความเข้าใจใน
การอ่านเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังความคงทนความจํา )Carrell, 1992; Chen, 1995; Spires et al, 1993)  

        5.  ผู้อ่านท่ีดีมีความสามารถในการตระหนักรู้ถึงภาระงานท่ีต้องทําในการอ่าน
มากกว่า )Ballantyne, 1993)  
 กล่าวโดยสรุป อภิปัญญา หมายถึง การท่ีผู้เรียนตระหนักรู้ )Awareness) เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ กระบวนการคิด การเลือกใช้วิธีการหรือกลวิธีต่างๆ ขณะอ่านอย่างเหมาะสม เพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรู้จักควบคุมตรวจสอบความ
เข้าใจขณะท่ีอ่าน )Comprehension Monitoring) ได้ด้วยตัวเอง  

 3.3   ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม )Schema Theory) เป็นตัวแปรสําคัญท่ีครูและ
นักเรียน ไม่ควรมองข้ามในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน )Coady 1979: 9) 
พื้นฐาน การอ่านและความรู้เดิม )Schema) ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ จะส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจในการอ่านขั้นสูงต่อไป ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของโครงสร้างความรู้เดิม 
ดังนี้ 

  Bartlett (1932: 277) นักจิตวิทยาคนแรกท่ีเสนอทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมจาก
การ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอ่าน โดยการเล่านิทานเกี่ยวกับความเช่ือแปลก ๆ ของชาวอเมริกัน
อินเดียให้นักศึกษาชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งฟัง แล้วให้นักศึกษากลุ่มเดิมเล่าเรื่องนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง จาก
ผลการทดลองสรุปได้ว่า โครงสร้างความรู้เดิม )Schema) หมายถึง โครงสร้างของความคิดในสมอง 
ซึ่งมีการจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ท่ีมี ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการ
คาดคะเน ตีความข้อมูลใหม่ ปรับข้อมูลใหม่ให้เข้ากับข้อมูลเดิมท่ีมีแล้วเก็บข้อมูลนั้นไว้ใช้ต่อไป ซึ่ง
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การท่ีสามารถนําข้อมูลใน Schema มาคาดคะเนข้อมูลใหม่ได้ จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านเรื่องนั้น  ๆ ได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยึดส่ิงท่ีรู้แล้ว หรือความรู้เดิมเป็นหลัก แล้วทดสอบการเดา/คาดคะเนนั้นในขณะท่ี
อ่านเรื่อง โครงสร้างความรู้เดิม )Schema) เป็นโครงสร้างของประสบการณ์เดิมในแต่ละด้านท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของคน ๆ นั้น ข้อมูลใหม่ท่ีได้มาจะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่
แล้ว ท้ังนี้ข้อมูลสําคัญบางอย่างอาจสูญเสียลักษณะเฉพาะไป)Meyer, 1975: 11) 

  Rumelhart (1981: 4-12) ได้กล่าวถึงโครงสร้างความรู้เดิมว่าเป็นโครงสร้างข้อมูล
ท่ีเก็บสะสมไว้ในความทรงจําอย่างเป็นระเบียบ ถูกนํามาใช้สําหรับแสดงความคิดรวบยอดท่ัว ๆ ไป 
ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับส่ิงของ สถานการณ์ ลําดับเหตุการณ์ การกระทําและลําดับของการกระทํา เป็นต้น 

 ถิรวัฒน์ ตันทนิส )2550: 129) กล่าวว่า โครงสร้างความความรู้เดิม คือ ความรู้ท่ีมี
อยู่ในสมอง ซึ่งถูกจัดระบบเข้าเป็นกลุ่มของโครงสร้างความรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์
เกี่ยวกับโลก รวมถึงวิธีรับเอาความรู้ใหม่เข้าไปเช่ือมโยงกับพื้นความรู้เดิม และวิธีการดัดแปลง
ปรับปรุงแก้ไขพื้นความรู้เดิมให้เหมาะสม ความรู้เหล่านี้จะเป็นตัวนําไปสู่การเข้าใจโลก นอกจากนี้ยัง
สามารถเดาหรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในบริบทท่ีกําหนดให้ด้วยประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ความเข้าใจในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามารถของผู้อ่านในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีอ่านกับพื้นความรู้เดิม ความเข้าใจเพียงแค่ระดับคํา ประโยคหรือเนื้อเรื่อง
เป็นเพียงความเข้าใจโดยอาศัยความรู้ทางภาษาศาสตร์เท่านั้น แต่การตีความผู้อ่านต้องความรู้ ท้ังหมด
ท่ีสะสมไว้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมาใช้ในการตีความข้อความท่ีไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ
ในเนื้อหาท่ีปรากฏในบทอ่านซึ่งความรู้เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  

 Carrell (1987: 461-481) แบ่งองค์ประกอบของโครงสร้างความรู้เดิมออกเป็น 2 
ชนิด ได้แก่ 1) โครงสร้างความรู้เดิมด้านเนื้อหา )Content Schema) ซึ่งรวมถึงความรู้เดิมด้าน
วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 2) โครงสร้างความรู้เดิมด้าน
รูปแบบ  )Formal Schema) คือ โครงสร้างข้อความของบทความประเภทต่าง ๆ ซึ่งบทความแต่ละ
ประเภทมีกรอบโครงสร้างเฉพาะตัว 

 วิสาข์ จัติวัตร์ )2543: 21-27) ได้กล่าวสรุปว่า โครงสร้างความรู้ คือ ความรู้ท่ีเก็บ
สะสมไว้จากประสบการณ์แล้วนํามาเก็บไว้อย่างเป็นระบบตามลําดับขั้น ทุกคนจะมีโครงสร้างความรู้
เดิมท่ีแตกต่างกันไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม เช้ือชาติ โครงสร้างความรู้ ประกอบด้วย
โครงสร้างความรู้ด้านเนื้อหาและโครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการอ่าน ถ้าผู้อ่านคุ้นเคยกับโครงสร้างเรื่องด้านเนื้อหาและรูปแบบแล้วย่อมทําให้การอ่านง่ายกว่า
การอ่านเรื่องท่ีเขาไม่คุ้นเคยท้ังเนื้อหาและรูปแบบ  
       ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมเป็นพื้นฐานของความคิดท่ีนําประสบการณ์ท่ีผ่านมาไป
สร้างโครงสร้างในจิตใต้สํานึก ช่วยทําให้ประสบการณ์ใหม่มีความสมเหตุสมผล )Nunan 1999: 201)               
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ในมุมมองทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมท้ังผู้เขียนและผู้อ่านมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้มีความ
เข้าใจท่ีเพียงพอ ผู้เขียนต้องไม่คาดหมายความรู้เดิมของผู้อ่าน แต่ต้องกระตุ้นความรู้เดิมท่ีเหมาะสม 
)Robert T. Rude & William J. Oehlkers 1984: 196) ความรู้เดิมท่ีเหมาะสมและเพียงพอจะ
ส่งเสริมให้ ผู้อ่านเข้าใจในบทความท่ีอ่าน นักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความสําคัญของ
องค์ประกอบความรู้เดิมของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของการอ่านในห้องเรียน ตามมุมมอง
ของทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมของผู้อ่าน หรือการจัดการความรู้เกี่ยวกับโลกเป็นพื้นฐานของความ
เข้าใจ การเรียนรู้ การจดจําความคิดในเรื่องและบทความ (Catherine E. Stoicovy 2004: 2) ทฤษฎี
โครงสร้างความรู้เดิมมีอิทธิพลกับความเข้าใจของผู้อ่านท้ังหมด มันคือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องท่ีสําคัญสําหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษท่ีมักจะขาดความรู้เดิมซึ่งจําเป็นต่อความเข้าใจในภาษาใหม่ของเขา )Carrell & 
Eisterhold 1983, quoted in Catherine E. Stoicovy 2004: 2) ความคุ้นเคยกับเนื้อหาและ
โครงสร้างของข้อความสามารถชดเชยปัญหาความเข้าใจในการอ่านท่ีเกิดจาก ข้อจํากัดใน
ความสามารถทางภาษาท่ีสอง (Peregoy & Boyle 1997, quoted in Catherine E. Stoicovy 
2004: 2) 

 กล่าวโดยสรุป โครงสร้างความรู้เดิม คือ ความคิดรวบยอดและประสบการณ์ ท่ี
บุคคลจัดเก็บไว้ในความทรงจําอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) โครงสร้างความรู้ด้าน
เนื้อหา )Content  Schema) และ 2) โครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ )Formal Schema) ซึ่งท้ัง
โครงสร้างความรู้ด้านเนื้อหาและโครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในความ
เข้าใจของผู้อ่าน กล่าวคือความคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบท่ีอ่านช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทอ่านได้ง่าย
ขึ้น ท้ังนี้ความรู้เดิมอาจช่วยในการอ่าน หรือแทรกแซงการอ่านก็ได้ ดังนั้ น ครูมีหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้อง สอดคล้องและเป็นประโยชน์เพื่อช่วยนักเรียนให้ประสบความสําเร็จในการอ่าน 
 3.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Theory) เป็น
แนวคิดท่ีเน้นความสําคัญของกระบวนการอ่าน ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ 
ดังนี้ 
 Grabe (1991: 283) ได้ให้คําจํากัดความของแนวการสอนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์
ไว้ 2 ประการ คือ 1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและบทอ่าน 2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
อ่านในระดับต่าง ๆ กับแนวการสอน 
 1.  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและบทอ่าน ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีทําให้
ต่ืนตัวตลอดเวลา เนื่องจากผู้อ่านไม่เพียงแต่อ่านเพื่อดูดซึมข้อมูลจากบทอ่านเท่านั้น แต่ยังใช้ความรู้
เดิมท่ีมีอยู่มาตีความขยายความ เมื่อได้อ่านข้อมูลใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยพบมาก่อนจากบทอ่านการอ่านจึง
เปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างผู้อ่านและบทอ่านหรือเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและบท
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อ่านในขณะท่ีผู้อ่านพยายามตีความจากบทอ่าน โดยใช้ท้ังความรู้ท่ีได้จากบทอ่านและความรู้เดิมของ
ผู้อ่าน  
 2.  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านในระดับต่าง ๆ กับแนวการสอน เช่น 
แนวการสอนแบบจุลภาษา )Sub skill Approach) และแนวการสอนอ่านแบบฟัง-พูด )Audio- 
Lingual Approach) ซึ่งเน้นความสําคัญของการสอนทักษะการอ่านในระดับพื้นฐาน เช่น การสะกด
คํา การหา ความหมายของประโยค และข้อความและในบทอ่านก่อนท่ีจะเรียนรู้ทักษะในระดับสูง 
เช่น การเดา ความหมายจากบริบท หรือการหาใจความหลัก ต่อมาแนวการสอนเปล่ียนมาเน้น
กระบวนการอ่านแบบมหภาษา  )Whole Language Approach) ซึ่งเน้นการสอนจากการหา
ความหมาย หรือใจความหลักมากกว่าการสอนทักษะในระดับพื้นฐาน เมื่อผู้อ่านเห็นความสําคัญของ
การสอนแบบมหภาษามากทําใหม้องข้ามความสําคัญของแนวการสอนอ่านแบบจุลภาษาท่ีเน้นทักษะ
ย่อย ๆ 
 Irwin (1991: 9) ได้สรุปจากงานวิจัยของนักจิตวิทยากลุ่มความรู้ความเข้าใจซึ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ว่า ในขณะท่ีอ่าน จะเกิดกระบวนการต่าง ๆ ขึ้นใน
เวลาเดียวกันอย่างน้อย 5 กระบวนการ ดังนี้  
 1.  กระบวนการอ่านในระดับจุลภาค )Micro processes) คือ กระบวนการท่ี
ผู้อ่านกวาดสายตาอ่านคําในบทอ่าน แล้วจัดกลุ่มคําให้เป็นวลีท่ีมีความหมาย )Chunking) และ
คัดเลือกหน่วยความคิดในการจดจํา ซึ่งผู้อ่านต้องมีความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาเป็นอย่างดี
ในการจัดกลุ่มคํานี้ เช่น นามวลี )Noun Phrase) ประกอบด้วยคําบ่งช้ี )Determiner) คําคุณศัพท์ 
)Adjective) และคํานาม )Noun) เป็นต้น   
 2.  กระบวนการอ่านบูรณาการ ) Integrative Processes) คือ กระบวนการท่ี
ผู้อ่านทํา  ความเข้าใจและอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยคหรือประโยคต่าง ๆ ในบทอ่าน 
เช่น ผู้อ่านสามารถบอกได้ว่าคําสรรพนามอ้างถึงคํานามใดท่ีกล่าวมาก่อน และสามารถบอกหน้าท่ีของ
คําเช่ือมประโยคต่าง ๆ ได้ว่ามีหน้าท่ีเช่ือมข้อความท่ีเป็นเหตุเป็นผล หรือ เช่ือมข้อความท่ีเป็นการ
เปรียบเทียบ เป็นต้น สรุปได้ว่า กระบวนการอ่านบูรณาการเป็นขั้นตอนท่ีผู้อ่านพยายามทําความ
เข้าใจถึงความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ ของอนุประโยคหรือประโยคในบทอ่าน  
 3.  กระบวนการอ่านในระดับมหภาค )Macro processes) คือ กระบวนการท่ี
ผู้อ่านสามารถสรุปใจความสําคัญจากบทอ่านโดยการสังเคราะห์และจัดเรียงหน่วยความคิดจากบท
อ่านว่าหน่วยความคิดใดเป็นใจความสําคัญ และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างของย่อหน้าว่าเป็นย่อหน้าแสดงการเปรียบเทียบ ย่อหน้าแสดง
เหตุและผล หรือเป็นย่อหน้าแสดงการจําแนกประเภท เป็นต้น   
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 4.  กระบวนการอ่านขยายความ )Elaborative Processes) ในการอ่านเรื่องนั้น
นอกจากผู้อ่านจะกวาดสายตาหากลุ่มคําท่ีมีความหมาย หาความสัมพันธ์ของอนุประโยคหรือประโยค 
และจับใจความสําคัญจากบทอ่านแล้ว ผู้อ่านอาจใช้ความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือ 
ตีความท่ีนอกเหนือไปจากความต้ังใจของผู้เขียน ซึ่งเป็นกระบวนการอ่านท่ีผู้อ่านใช้ความคิดใน
ระดับสูงท่ีช่วยให้จดจําส่ิงท่ีอ่านได้ดี ซึ่งประกอบด้วย    
   4.1  การทํานายความ  )Prediction) เมื่ออ่านนิยาย  ผู้อ่านอาจเดาว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นต่อไปจากความรู้ท่ีมีเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครหรือโครงสร้างเรื่อง 
  4.2  การสร้างมโนภาพ )Mental Imagery) ในขณะท่ีอ่านผู้อ่านเข้าใจเรื่อง
และสามารถสร้างมโนภาพได้ตามเรื่องท่ีอ่าน   
  4.3  การสนองตอบทางอารมณ์ )Affective Responses) เมื่อผู้อ่าน ๆ นว
นิยายอาจมีอารมณ์คล้อยตามหรือวาดภาพว่าตนเองเป็นตัวละครเอกในเรื่อง การท่ีผู้อ่านจะซาบซึ้งต่อ               
บทประพันธ์ต่าง ๆ ได้นั้น ต้องสามารถทําความเข้าใจภาษาอุปมาอุปมัย หรือความหมายโดยนัยของ
เรื่องนั้น ๆ   
  4.4  การสนองตอบโดยใช้ความคิดในระดับสูง )Higher-level Thinking 
Processes) ได้แก่ การท่ีผู้อ่านมีความสามารถในการประยุกต์  )Application) การวิเคราะห์ 
)Analysis) การสังเคราะห์ )Synthesis) และการประเมิน )Evaluation)    
 5.  กระบวนการอภิปัญญา )Metacognitive Processes) คือ กระบวนการท่ี
ผู้อ่าน       มีความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตนเอง เช่น รู้ว่าตนเองเข้าใจอะไร หรือไม่เข้าใจ
อะไรเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านและสามารถควบคุมกระบวนการความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ เช่น รู้ว่า
กลวิธีใดเหมาะสมในการช่วยให้เข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้น สามารถปรับกลวิธีในการอ่านของตนเพื่อควบคุม
ความเข้าใจในการอ่านเพื่อให้สามารถจําเรื่องได้ในระยะยาว เรียกว่า เป็นการประมวลความแบบอภิ
ปัญญา  
 Anderson (1999: 3) ได้กล่าวถึงกระบวนการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการ
สอนแบบปฏิสัมพันธ์ไว้ดังนี้ 
 1.  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่านในการหาความหมาย โดยผู้อ่านต้องใช้
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาช่วยเพื่อทําความเข้าใจกับบทอ่านนอกเหนือจากความหมายท่ีปรากฏตาม
ตัวอักษรท่ีอ่าน 
 2.  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการอ่านระดับบนลงล่างและระดับล่างขึ้นบน 
ผู้อ่านท่ีดีนั้นต้องใช้ทักษะการไขรหัสและมีความหมายได้อย่างคล่องแคล่ว 
 กล่าวโดยสรุป การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและบท
อ่าน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านในระดับต่าง ๆ กับแนวการสอน ซึ่งกระบวนการทํา
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ความเขาใจในการอ่านไม่สามารถเกิดขึ้นตามลําพังเพียงกระบวนการเดียวได้ในสถานการณการอ่าน
หนึ่ง ๆ กระบวนการหนึ่ งจะสามารถทําให้การอ่านเพื่อความเขาใจสําเร็จได้ ผู้อ่านต้องใช้อีก
กระบวนการหนึ่ง หรือหลาย ๆ กระบวนการมาช่วยสร้างความเข้ าใจขณะอ่าน ผู้อ่านจะเกิด
กระบวนการอ่านอย่างน้อย 5 กระบวนการโดยธรรมชาติแบบไม่เรียงลําดับท่ีแน่นอน นอกจากนี้ผู้อ่าน
ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมของตนมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

     จุดมุ่งหมายในการอ่านเป็นส่ิงท่ีทําให้ผู้อ่านตระหนักว่าตนเองคาดหวังส่ิงใดหรือต้องการ
อะไรจากการอ่าน เมื่อผู้อ่านมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน จะผลักดันให้การอ่านเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้ 
ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดังนี้  
      กัลยา สหชาติโกสีย์ และคณะ )2545: 4)  กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการอ่านมี 4 ประการ 
ดังนี้  
       1.  อ่านเพื่อการค้นคว้าหรือการศึกษาหาความรู้ เช่น การอ่านหนังสือเรียน ตําราวิชาการ                       
ต่าง ๆ เป็นต้น 

     2.  อ่านเพื่อทราบข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือหาคําตอบในส่ิงท่ีเราสงสัย เช่น การอ่าน
ฉลาก การใช้ยา การอ่านประกาศแจ้งความต่าง ๆ การอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

     3.  อ่านเพื่อความบันเทิงและจรรโลงใจ เช่น การอ่านนวนิยาย เรื่องส้ัน สารคดี อ่านบท
เพลง กวีนิพนธ์ เป็นต้น   

     4.  อ่านเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ เป็นการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และใช้
พัฒนาการ งานอาชีพของตนเอง เช่น เกษตรกรอ่านตําราเพาะเห็ด แม่ครัวอ่านตําราทําอาหาร 
แม่บ้านอ่าน หนังสือแม่บ้านทันสมัย  

     กานต์มณี ศักดิ์เจริญ )2546: 90-92) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดังนี้  
     1.  อ่านเพื่อความรู้ คนเราต้องการให้ความรู้ของตนงอกเงยขยายขอบเขตออกไปจากท่ีมี       

อยู่เดิม ต้องการรู้ในส่ิงท่ีเป็นปัญหาไม่เข้าใจต่าง  ๆ การอ่านจึงเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการแขนง
ต่าง  ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็นสมาชิกทีดีของสังคม โดยไม่จําเป็นต้องเป็นนักปราชญ์ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เพื่อเข้าใจผู้อื่น เข้าใจตนเองดีขึ้น เพื่อรู้ความเป็นไปในโลกสถานท่ี ๆ ห่างไกล 
คนท่ีแปลกเผ่าแปลกพันธุ์ และวัฒนธรรมท่ีต่างออกไป เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนและเพื่อทราบข่าวความ
เคล่ือนไหวของสังคมท่ีตนอยู่  
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     2.  อ่านเพื่อให้เกิดความคิด การอ่านวัสดุส่ิงพิมพ์ท่ีแสดงทรรศนะ ได้แก่ บทความ บท
วิจารณ์ วิจัยต่าง ๆ จะช่วยให้ทรรศนะของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น เป็นการอ่านเพื่อทําความเข้าใจแนวคิด
ท่ีสําคัญ  การจัดลําดับข้ันแนวความคิดของผู้เขียน พิจารณาเหตุผลและแรงจูงใจในการเขียนเรื่องนั้น 
ๆ ข้ึน เป็นการปลูกฝังนิสัยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

     3.  อ่านเพื่อความบันเทิง สภาวะแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ อารมณ์และร่างกายของ
มนุษย์ เป็นอันมาก บางครั้งก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย การอ่านหนังสือท่ีเนื้อหาสาระไม่เป็นวิชาการนัก 
จะช่วยให้เกิดความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้ ความคิด ได้มีความสุขกับความไพเราะของภาษา ได้
หัวเราะ ได้สนุก เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด  

     4.  การอ่านเพื่อสนองความต้องการอื่น ๆ มนุษย์เรามีความต้องการตามธรรมชาติ คือ 
ต้องการความมั่นคงในชีวิต ต้องการการยอมรับเข้ากลุ่มเพื่อน การมีหน้ามีตาได้รับความนับถือใน
สังคม ต้องการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งในชีวิตจริงทุกคนไม่ได้สมปรารถนาทุกประการ การอ่านจะช่วย
ชดเชยให้ได้ การอาศัยหนังสือเพื่อแนวทางในการแก้ปัญหาของตน เพื่อสร้างบุคลิกภาพขยายขอบเขต
ของความสนใจในส่ิงใหม่ หางานอดิเรกใหม่ ๆ เตรียมตัวหาเหตุผลสนับสนุนแนวคิดหรือข้อเสนอแนะ
ของตนหรือหาข้อโต้แย้งทีมีเหตุผล เพื่อแสดงความคิดเห็น คัดค้านเพื่อสนองอารมณ์ บางอย่างใน
ขณะนั้นหรือสร้างสภาพอารมณ์ท่ีต้องการ บางครั้งก็อยากรู้เรื่องใหม่แนวทางใหม่ เพื่อเข้าใจตนเอง 
และปรับตัวให้เข้ากับวิธีการดํารงชีวิต 

     การุณนันทน์ รัตนแสนวงษ์ )2548: 27-28) กล่าวว่า แต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายของการ
อ่านท่ีแตกต่างกันหลายประการ ดังนี้  

     1.  อ่านเพื่อความรู้  เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์มีความรู้ใน
เรื่องท่ีตนไม่เคยรู้มาก่อน การได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่าง  ๆ  รอบตัว  ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นของ
ตน ความรู้ท่ีได้จากการอ่านอาจเป็นความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้าน ข้อมูลทางวิชาการ เป็นต้น  

     2.  อ่านเพื่อรับข่าวสารข้อเท็จจริง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการรับรู้ความเป็นไปต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมเพื่อนําไปปรับใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม การอ่านท่ี
ตอบสนองจุดมุ่งหมายนี้ เช่น การอ่านประกาศ การอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

     3.  อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้า เป็นวิธีหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ในการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปะ วิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและความรอบรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น 
การอ่านตํารา บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น  

     4.  อ่านเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ มนุษย์ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
มนุษย์จึงพยายามขวนขวายหาความรู้ ท่ีจําเป็นเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ท่ีจะนํามาใช้ในการดําเนินงาน การตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการทํางานหรือเพื่อวางแผนการทํางานในอนาคตก็ตาม  
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     5.  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านท่ีทําให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปดูหรือไปฟัง          
ให้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจําเป็น และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจ เป็นการอ่านเพื่อ 
พักผ่อนหย่อนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้รับความรู้ไปด้วย การอ่านชนิดนี้ ได้แก่ หนังสือประเภท             
นวนิยาย เรื่องส้ัน การ์ตูน หนังสือตลก  

     สมบัติ จําปาเงิน และ สําเนียง มณีกาญจน์ )2550: 3) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน 
ดังนี้   

     1.  อ่านเพื่อให้รู้   
         1.1  เพื่อหาคําตอบในส่ิงท่ีต้องการ ได้แก่ การอ่านคําแนะนํา อ่านเพื่อตอบปัญหาซึ่ง

ยังข้องใจอยู่   
         1.2  อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ท้ังโดยย่อและโดยละเอียด   
         1.3  อ่านเพื่อต้องการข่าวสาร ข้อเท็จจริง   
         1.4  อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ เพื่อต้องการประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะหรือเพื่อทําตํารับตําราท่ัวไป   
         1.5  อ่านเพื่อหาข้อมูลประมวลเข้าเอามาทําวิจัยเผยแพร่ในหมู่นักวิชาการ อันจะเป็น 

ประโยชน์แก่ชาติส่วนรวม  
     2.  อ่านเพื่อความสนุกสนานบันเทิง หรือเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนคลายความ 

เคร่งเครียดจากงานประจํา  
     3.  อ่านเพื่อให้เป็นท่ียอมรับในสังคม เป็นท่ีทราบกันว่าคนรักหนังสือหรือผู้รักการอ่าน           

เป็นคนท่ีน่าคบ อาจเข้ากับคนต่างช้ันต่างระดับได้ง่าย ยิ่งคนนั้นมีความรู้จริงจากการอ่านการฟัง และ
ไม่มีนิสัยเลวร้ายอย่างอื่นอยู่ในกมลสันดานแล้วยิ่งเป็นท่ีนิยมเข้าไหนเข้าได้  ไม่มีใครรังเกียจ การสนใจ
อ่าน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตัวจะทําให้มีความรู้กว้างขวาง มีทัศนะทันสมัย คุยกับใคร ๆ ก็รู้
เรื่อง อาจแสดงความคิดเห็นให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ เป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อหมู่คณะ และต่อสังคม ท้ัง สังคม
เฉพาะกลุ่มและสังคมในประชาชาติอีกด้วย    

     จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการอ่าน สรุปได้ว่า การอ่านมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ               
1) เพื่อแสวงหาความรู้ การเรียนรู้และเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร และวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีถูกพัฒนาขึ้นตาม
ความเจริญของสังคมและความต้องการของมนุษย์ ช่วยให้ผู้อ่านเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
คนท่ีมีความรู้กว้างขวางจะสามารถแยกแยะประเภทของข้อมูล และตัดสินใจนําข้อมูลท่ีมีมาใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้รู้มากจะมีทัศนะท่ีทันสมัย และมีเหตุผล ส่งผลให้ได้รับ
การยอมรับ และความเช่ือถือจากสังคม 2) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ การเผชิญปัญหาและอุปสรรค
ในการทํางานนับว่าเป็นส่ิงท่ีท้าทาย การมุ่งมั่นหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับโลก
และความรู้เฉพาะด้านในงานท่ีทําจึงมีความจําเป็นมาก เพราะเมื่อบุคคลมีความรู้ท่ีเพียง พอย่อม
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หาทางออก และวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ตลอดจนสามารถวางแผนการทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพด้วย 3) เพื่อความบันเทิง การอ่านไม่เพียงแต่ให้ความรู้ยังให้ความเพลิดเพลินใจด้วย การใช้
ภาษาในบทอ่านส่วนมากจะเป็นภาษาท่ีไพเราะ สวยงาม ชวนให้ผู้อ่านคล้อยตามและรู้สึ กเป็นส่วน
หนึ่งของเรื่องท่ีอ่าน และ 4) การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ซึ่งการอ่านประเภทนี้จะใช้เวลาไม่นาน 
มักเป็นการอ่านเพื่อหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออ่านเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในทันทีทันใด เช่น การ
อ่านโฆษณา การอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

องคป์ระกอบของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

      ความเข้าใจในการอ่านเป็นจุดหมายปลายทางของการอ่านทุกชนิด ผู้ท่ีมีความสามารถใน
การอ่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจับใจความ จดจํารายละเอียด ลําดับความคิดเห็นท่ี
คล้ายกัน ตลอดจนสามารถเขียนสรุปความได้ ในการอ่านของผู้อ่านแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
การฝึกฝนและอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเข้าช่วยในการคิดหาเหตุผล )กรมวิชาการ, 2545) ซึ่ง
ผู้อ่านจะบรรลุจุดหมายท่ีต้ังไว้ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง  นักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไว้ดังนี้ 

     Pearson (1978: 8-10) ได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับภาษา 
แรงจูงใจ การเรียนรู้ การพัฒนาความคิดรวบยอด และประสบการณ์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ 

    1.  องค์ประกอบภายในสมอง ได้แก่ ความสามารถทางภาษาศาสตร์ รวมท้ังองค์ประกอบ 
ด้านอารมณ์ ความสนใจ แรงจูงใจ และความสามารถในการอ่าน 

    2.  องค์ประกอบภายนอกสมอง แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
    2.1.  องค์ประกอบในหน้ากระดาษ นั่นคือ คุณลักษณะของเนื้อความรวมทั้งความยากง่าย

ของเนื้อหา และการจัดระบบในเนื้อหา 
    2.2  คุณภาพของส่ิงแวดล้อมของผู้อ่าน รวมท้ังองค์ประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีครู

กระทําก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน หรือหลังการอ่าน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่อง 
    Harris and Sipay (1979: 319) Bond and Tinker (1979: 326-349) ได้กล่าวว่า               

ความเข้าใจในการอ่านขึ้นอยู่กับความรู้ เดิมของผู้อ่าน การพัฒนาด้านคําศัพท์ และความสามารถใน
การตีความบทอ่านออกมาเป็นแนวคิด )Concept) ผู้อ่านต้องนําความรู้ด้านคําศัพท์ท่ีส่ังสมมาจาก
ประสบการณ์เช่ือมโยงกับคําหรือกลุ่มคํา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหมาย การอ่านเพื่อความเข้าใจจึง
ต้องอาศัยพื้นฐานในด้านต่อไปนี้  

    1.  การเข้าใจความหมายของคํา )Meaning Vocabulary) เป็นพื้นฐานสําคัญของความ
เข้าใจในการอ่าน ผู้อ่านท่ีมีความสามารถในด้านความเข้าใจความหมายระดับคํามาก่อนย่อมสามารถ
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ทําความเข้าใจระดับประโยค  )Sentence)  และย่อหน้า  )Paragraph) ได้ ธรรมชาติและความถูกต้อง
ของความหมาย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 
     1.1  บริบทท่ีคํานั้นปรากฏอยู่    
     1.2  ทักษะในการเช่ือมโยงความเข้าใจส่ิงใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน   
     1.3  อารมณ์ ความสนใจ การยอมรับ และจุดประสงค์ของผู้อ่าน 
     2.  การเข้าใจหน่วยความคิด )Thought Unit) คือ กลุ่มคําท่ีเป็นหน่วยความหมาย ผู้อ่าน
ต้องสามารถแบ่งเป็นกลุ่มคําใหไ้ด้ความหมายท่ีต่อเนื่องกัน เนื่องจากการอ่านทีละคําจะเป็นอุปสรรค
ต่อความเข้าใจ ยากต่อการแปลความและทําความเข้าใจโดยรวม ผู้อ่านต้องมีพัฒนาการในการอ่าน
เป็นหน่วยความคิดก่อนท่ีจะถึงขั้นการเข้าใจความหมายในระดับประโยคได้  
     3.  การเข้าใจประโยค )Sentence Comprehension) คือ การพัฒนาความสามารถของ
ผู้อ่านขึ้นมาจากการทําความเข้ าใจความหมายระดับหน่วยความคิด ผู้อ่านจะต้องมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคําและระหว่างกลุ่มคําแล้วนําเอาหน่วยความคิดย่อยมาสัมพันธ์กันจนได้ใจความ
เป็นประโยค  

    4.  การเข้าใจย่อหน้า  )Paragraph Comprehension) คือ ความสามารถในการบอก
ใจความสําคัญของย่อหน้า ผู้อ่านจําเป็นต้องมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคใจความหลัก
กับประโยคอื่นในย่อหน้าท่ีขยายความต่อเนื่องกัน  

    Harris and Smith (1980: 226-227) กล่าวว่า การจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านได้นั้น 
ต้องประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ พื้นความรู้ของผู้อ่านในเรื่องท่ีอ่าน ความสามารถทางการอ่าน 
ความสามารถในการคิด ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความเช่ือ  ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ และ
จุดประสงค์ของการอ่าน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะของตัวเรื่องเอง และให้น้ําหนัก
ความสําคัญกับพื้นความรู้ในเรื่องท่ีอ่าน และความสามารถทางภาษาเป็นพิเศษ โดยให้ความเห็นว่าใน
เรื่องพื้นความรู้ และประสบการณ์นั้นหากผู้อ่านไม่เคยมีพื้นความรู้ หรือประสบการณ์ในเรื่องท่ีอ่านมา
ก่อน เรื่องท่ีอ่านนั้นก็ไม่มีความหมายสําหรับผู้อ่าน เพราะอ่านไม่รู้เรื่อง นอกจากนั้น ผู้อ่านจะต้องมี
ความสามารถทางภาษาพอสมควรด้วยจึงจะเข้าใจ 
      จากองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจข้างต้น สรุปได้ว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ส่ิงท่ีอ่าน ผู้อ่านต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม สามารถเข้าใจความหมายในระดับ
คํา, หน่วยความคิด, ประโยค, นําไปสู่การตีความและบอกใจความสําคัญในระดับย่อหน้า ตลอดจน
การใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมกับการอ่านแต่ละประเภท โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงเข้า
กับเรื่องท่ีอ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาท้ังหมด  
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ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

     ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการอ่าน คือ ความสามารถของผู้อ่านท่ีจะเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านอย่างถูกต้อง 
และเขาใจในความหมายเดียวกันกับผู้เขียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนจากระดับของความเข้าใจในการอ่านเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีการ
พัฒนาความสามารถในการทําความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้และเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมในการสอน นักภาษาศาสตร์และนักการศึกษา ได้แบ่งระดับความ
เข้าใจไว้ ดังนี้ 

     Valette and Disick (1972: 41) กล่าวว่าความเข้าใจในการอ่านมี 5 ระดับ สามารถ
แบ่งได้ดังนี้   
      1.  ระดับทักษะกลไก )Mechanical skill) เป็นความเข้าใจเนื้อหาตรงตามตัวอักษร 
สามารถจําแนกสัญลักษณ์ภาษาต่างประเทศออกจากภาษาของผู้อ่านสามารถบอกความเหมือนและ
ความแตกต่างของตัวสะกดได้ รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ทางภาษา และรู้ความหมาย
ของคําศัพท์ 
      2.  ระดับความรู้ความจํา )Knowledge skill) เป็นทักษะท่ีผู้เรียนเข้าใจความหมายของ
คํา วลี ประโยคท่ีอ่านสามารถบอกได้ว่าคําหรือข้อความใดสอดคล่องกับรูปภาพท่ีเห็น การอ่านใน
ระดับนี้มักเป็นการอ่านทีละประโยค   
      3.  ระดับถ่ายโอน )Transfer skill) เป็นทักษะท่ีผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความท่ีมีคําศัพท์
และโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีเรียนมาแล้ว รู้ความหมายของคําศัพท์ท่ีไม่คุ้นชิน อาศัยบริบทเป็น
เครื่องช้ีแนะในการเดาความหมาย สามารถถ่ายทอดความหมายเดิมโดยใช้รูปประโยคท่ีแตกต่าง
ออกไป เข้าใจตัวชี้แนะทางไวยากรณ์ เรียบเรียงความคิดโดยการจัดประเภท การสังเขป การย่อความ 
การสังเคราะห์ความ   
      4.  ระดับส่ือสาร )Communicative skill) เป็นระดับของความเข้าใจท่ีผู้เรียนสามารถ        
เข้าใจข้อความท่ีมีคําศัพท์และโครงสร้างใหม่ ๆ หรือคําท่ีมีรากศัพท์เดียวกับคําท่ีนักเรียนเคยอ่าน
มาแล้วได้เข้าใจ จับใจความสําคัญของเรื่องได้ สรุปเหตุและผลท่ีปรากฏในเนื้อความ เรียงลําดับ
เหตุการณ์การเปรียบเทียบ ทํานายเหตุการณ์ ตีความภาษาแบบอุปมัยได้   
      5.  ระดับวิเคราะห์วิจารณ์   )Critical skill) เป็นระดับท่ีผู้อ่านตีความถึงจุดมุ่งหมาย                   
ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้เขียนท่ีแฝงอยู่ในลีลาการเขียนและภาษาของผู้เขียนได้ 
      Burmeister (1974: 192-194) แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านตามทฤษฎีของบลูม 
)Bloom’s Taxonomy) ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับระดับของความเข้าใจในการอ่านไว้ดังนี้  
      1.  ระดับความเข้าใจ )Memory) หมายถึง การจําหรือเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง          
คําจํากัดความ ใจความสําคัญของเรื่อง ลําดับเหตุการณ์ของเรื่อง และการจําเพื่อปฏิบัติตามคําช้ีแจง   
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      2.  ระดับการแปลความ )Translation) หมายถึง การนําข้อความหรือส่ิงท่ีทราบและ
เข้าใจ มาแปลเป็นรูปแบบอื่น เช่น การแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนํา
ใจความสําคัญของเรื่องไปแปรรูปเป็นแผนภูมิ แผนท่ี หรือแผนภาพ การนําเรื่องมาเขียนเป็นบทละคร
ส้ัน ๆ หรือนําบทละครมาเขียนเป็นเรื่องและการปฏิบัติตามคําส่ัง 
      3.  ระดับการตีความ )Interpretation) หมายถึง การมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
โดยผู้เขียนไม่ได้บอกไว้ การหาเหตุเมื่อกําหนดผลมาให้ หรือการกําหนดเหตุเพื่อหาผล การคาดการณ์            
ล่วงหน้า การจับความหมายแฝง    
          4.  ระดับการประยุกต์ใช้ )Application) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นหรือ            
เข้าใจหลักการหรือตัวอย่างแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้  
      5.  ระดับการวิเคราะห์ )Analysis) หมายถึง ระดับความเข้าใจท่ีผู้อ่านสามารถแยกแยะ
รายละเอียดส่วนย่อยท่ีประกอบเข้าเป็นส่วนใหญ่ได้ เช่น การลงความเห็นหรือตัดสินโดยอาศัยข้อมูล     
การวิเคราะห์บทประพันธ์ การแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะห์โฆษณาชวนเช่ือ   
      6.  ระดับการสังเคราะห์ )Synthesis) หมายถึง ระดับความเข้าใจท่ีผู้อ่านสามารถนํา
รายละเอียดส่วนย่อยมาสรุปเขา้เป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ 
       7.   ระ ดับการประเมินผล )Evaluation) หมายถึงระ ดับความเข้ าใจ ท่ี ผู้อ่ านมี
ความสามารถในการกําหนดเกณฑ์และตัดสินเรื่องท่ีอ่านโดยอาศัยมาตรฐานท่ีต้ังไว้จากข้อความต่าง ๆ 

เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น บทวิจารณ์ จินตนาการและความเช่ือ เป็นต้น   
      Harris and Sipay (1979: 318) ได้แบ่งความเข้าใจในการอ่านไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
      1.  ความเขา้ใจจากส่ิงท่ีอ่านตามตัวอักษร )Literal Comprehension)   
      2.  การตีความส่ิงท่ีอ่าน)Interpretation) เช่น ความหมายท่ีแท้จริงของผู้เขียนซึ่งลึกซึ้ง
กว่าแบบแรก   
      3.  การอ่านระดับวิเคราะห์   )Critical Reading) คือ อ่านแล้วสามารถประเมินและ
ตัดสินใจได้   
      4.  การอ่านระดับริเริ่มสร้างสรรค์ )Creative Reading) คือการอ่านแล้วเข้าใจมากกว่า 
หรือ นอกเหนือจากท่ีผู้เขียนได้เขียนบอกไว้ 
      Dechant (1982: 313-314) ได้อธิบายถึงความเข้าในการอ่านไว้ 6 ระดับ ดังนี้  
      1.  ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร )Literal Comprehension) คือผู้อ่านสามารถ
อธิบายได้ชัดเจน สามารถจําและระลึกความคิดหรือรายละเอียดของข้อมูลท่ีอ่านได้ 
      2.  ระดับการเรียบเรียงลําดับข้อความ )Reorganization) ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์
และ สังเคราะห์ หรือการเรียงลําดับความคิดท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อความท่ีอ่านท้ังนี้รวมไปถึงการ
จัดลําดับ การวางโครงเรื่อง การย่อ และการสังเคราะห์   
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      3.  การสรุปความจากการอ้างอิง )Inference) เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากเรื่องท่ีอ่าน
โดยอาศัยความนึกคิดของผู้อ่านคําอธิบายตามตัวอักษร ความรู้ ส่วนบุคคล การหยั่งรู้และจินตนาการ 
ถ่ายทอดออกมาในลักษณะท่ีเป็นความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาและสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านกับ
ผู้เขียน   
      4.  ระดับการประเมินผล หรือระดับวิพากษ์วิจารณ์ )Evaluation or Critical Reading)         
ผู้อ่านต้องประเมิน หรือวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ โดยใช้ข้อมูลท่ีผู้เขียนกล่าวไว้ ในเนื้อเรื่องเป็น
ส่วนประกอบ   
      5.  ระดับความซาบซึ้ง )Appreciation) ผู้อ่านจะต้องสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบ                 
ท่ีผู้เขียนใช้ในการเร้าให้ผู้อ่านมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ผู้อ่านจะต้องมีอารมณร่วมต่อแนวคิดของผู้เขียนและ              
สร้างจินตนาการได้ 
      6.  ระดับความเข้าใจขั้นผสมผสาน )Integrative Comprehension) เป็นการรวบรวม
ประสิทธิภาพในการจดจําข้อมูล เพื่อนําไปประยุกต์กับประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคน เพื่อ
ประโยชน์ในการอ่านทั่ว ๆ ไป เช่น การอ่านกราฟ แผนท่ี เป็นต้น   
 
      Raygor and Raygor (1985: 230) ได้แบ่งระดับความเข้าใจเป็น 3 ระดับ ดังนี้   
      1.  ความเข้าใจระดับตัวอักษร )Literal comprehension) เป็นระดับความเข้าใจท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้อ่านน้อยท่ีสุด เป็นเพียงการรับรู้ข่าวสารรจากผู้เขียนเท่านั้น   
      2.  ความเข้าใจระดับตีความ )Interpretive comprehension) เป็นระดับความเข้าใจท่ี
ผู้อ่านต้องพยายามหาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบข้อมูลจากเรื่องกับประสบการณ์ของตน เข้าใจลําดับ
เหตุการณ์ ทราบความสัมพันธ์ของเหตุและผล และตีความข้อมูลท่ัวไป 
      3.  ความเข้าใจระดับการนําไปใช้ )Applied comprehension) ผู้อ่านต้องประเมินผล 
ความคิดของผู้เขียน  ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธหรือนําข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ เช่น การสอน            
เป็นต้น   
      Rubin (1992: 195-197) ทําการแบ่งระดับความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการอ่านออกเป็น 4 
ระดับ โดยดัดแปลงจาก Nila Banton Smits’s taxonomy เช่นเดียวกับ กรมวิชาการ )2542: 27) ท่ี
ได้มีการเพิ่มเติมระดับความเข้าใจขั้นวิเคราะห์วิจารณ์อีก 1 ระดับ เพิ่มเติมจากท่ีนักการศึกษาท้ัง 4 
ท่าน ได้กล่าวไว้ ดังนี้   
      1.  ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร )Literal comprehensive) ถือเป็นความเข้าใจขั้น
พื้นฐาน คือ การแปลความหมายตัวอักษรท่ีปรากฏ ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ เพราะผู้เขียนได้
เขียนแสดงไว้อย่างชัดเจน    
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      2.  ระดับความเข้าใจขั้นตีความ )Interpretation) ผู้อ่านต้องเข้าใจ ตีความหมายของ
ข้อความท่ีอ่านได้ลึกซึ้งกว่าระดับท่ี 1 ผู้อ่านต้องแปลความหรือตีความส่ิงท่ีผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง  
แต่เป็นความหมายท่ีแฝงอยู่ในเนื้อเรื่อง   
      3.  ระดับความเข้าใจขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ )Critical reading) เป็นขั้นการอ่านท่ีผู้อ่าน
ต้องอาศัยความคิดของตนเองมาใช้ในการตัดสิน ประเมินค่า ส่ิงท่ีอ่านในด้านคุณภาพ คุณค่า และ
ความถูกต้อง เหมาะสม   
      4.  ระดับความเข้าใจขั้นสร้างสรรค์  )Creative reading) เป็นการอ่านท่ีต้องใช้ความคิด         
สูงกว่าความเข้าใจในระดับท่ี 1, 2 และ 3 เป็นการอ่านที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ สามารถสร้าง
จินตนาการ ได้กว้างไกล แสดงความคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหานอกเหนือจากในเนื้อเรื่อง   
      จากระดับความเข้าใจในการอ่านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่าน              
เริ่มจากความเข้าใจในระดับพื้นฐาน เป็นความสามารถในการแปลความหมายตรงตามตัวอักษรท่ี
ปรากฎ ไม่ได้ใช้กระบบวนการคิดท่ีซับซ้อน แต่เป็นส่วนท่ีส่งเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจในระดับตีความ ใน
ระดับนี้ผู้อ่าน ต้องอาศัยความรู้เดิมในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ ความหมายแฝงในเนื้อเรื่อง 
รวมถึงการหาเหตุและผลจากข้อมูลท่ี ผู้เขียนได้ให้ไว้  ในระดับการวิ เคราะห์ ผู้อ่านจะได้ใช้
ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดออกมาเป็นส่วนย่อย มองเห็นคว ามแตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น ทราบถึงจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผู้เขียน แล้วนํารายละเอียดย่อยท่ีได้
ไปสังเคราะห์ ซึ่งเป็นระดับความเข้าใจ   ท่ีต้องใช้ความคิดความเข้าใจท่ีสูงขึ้น จนกระท่ังถึงระดับท่ี
ผู้อ่านสามารถตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธหรือนําข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

การวัดและการประเมินการอ่าน 

      การวัดและประเมินผลการอ่านเป็นกระบวนการสําคัญท่ีทําให้ครูตระหนักได้ถึงระดับ
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน ในการเลือกวิธีการวัดและประเมินผลการอ่านจึงต้องพิจารณาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านเสนอรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลการอ่าน ดังนี้  
      Finocchiaro and Sako (1983: 16) กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีใช้ในการประเมินผลความ
เข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษท่ีนิยมใช้มี 2 แบบ ได้แก่  
      1. แบบทดสอบอัตนัย )Subjective Test) ได้แก่ แบบทดสอบความเรียงท่ีให้ผู้เรียนตอบ 
คําถามจากเรื่องท่ีอ่านโดยเขียนคําตอบเป็นประโยคหรือข้อความยาว ๆ 
      2. แบบทดสอบปรนัย )Objective Test) ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด 
แบบจับคู่และแบบเติมคํา ซึ่งแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ )Multiple Choice) จะได้รับความ
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นิยมในการนํามาใช้ เพราะ การตรวจให้คะแนนจะสะดวกรวดเร็ว มีความเท่ียงตรงต่อการคิดคะแนน 
และสามารถถามได้คลอบคลุมเนื้อหาหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช้วัดผู้สอบได้ทุกระดับ   
     อัจฉรา วงศ์โสธร )2538: 154-1) กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านว่าสามารถ
พิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ท่ีกําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกย่อยและ
เกณฑ์ท่ีกําหนดตามความสามารถรวมในการรับสาร ดังนี้   
      1.  ความสามารถทางภาษาท่ีเป็นเกณฑ์แบบย่อย ได้แก่ 
          1.1  ความรู้ด้านคําศัพท์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์และสํานวนต่าง 
ๆ   
          1.2  ความรู้ด้านไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรูด้านไวยากรณ์ใน
การทําความเขา้ใจเกี่ยวกับตัวภาษาท่ีปรากฏ   
      2.  ความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑ์รวม ได้แก่ 
           2.1  ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยคําใหม่ โดยให้ได้ใจความเดิม หรือ สามารถ
ตอบคําถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียบเรียงความได้ 
           2.2  ความสามารถในการอ่านข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถใน
การโยงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับใจความสําคัญของเรื่องได้ว่า เป็นรายละเอียดสนับสนุน หรือเป็น 
รายละเอียด ท่ีขัดแย้งกันเพื่อใหได้ข้อมูลตรงกันข้าม  
           2.3  ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการ ระบุ           
แก่นเรื่อง หัวเรื่อง และใจความสําคัญของเรื่องได้   
            2.4  ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความและ
สุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา เป็นความสามารถในระดับสูง หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้
ด้านคําศัพท์ ไวยากรณ์ ทําความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านและความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาท่ีใช้ในบทอ่านท่ี
เป็นตัวกระตุ้นการวิเคราะห์ประเมินและสรุปบทอ่านได้ว่าเป็นข้อความประเภทใด มีลีลาการเขียน
แบบไหน สามารถเข้าใจเจตนาทัศนคติของผู้เขียนท่ีแฝงอยู่ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้นได้ ตลอดจนสามารถประเมินบทอ่านได้ว่ามีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ่อมค้อม  และใช้
ภาษาได้กระชับ  
           นอกจากนี้ การต้ังคําถาม เพื่อหาคําตอบ ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถวัดความม
เข้าใจในการอ่านของนักเรียนได้ โดยท่ัวไปแล้วคําถามจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการอ่าน  
           จิตรา ชัยอมฤต )2539) กล่าวว่า รูปแบบของคําถามท่ีแตกต่างกันออกไปมีผลต่อการ
เรียนรู้และความเขา้ใจในระดับต่าง ๆ กัน และสามารถวัดความสนใจในระดับต่าง ๆ ได้ด้วย  
           Huang (1993: 33-34) ได้แบ่งคําถามท่ีใช้ วัดความเข้าใจในการอ่านระดับต่าง ๆ 
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
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           1.  คําถามท่ีใช้วัดระดับความเข้าใจระดับตามตัวอักษร )Literal Comprehension  
question) คือเป็นคําถามท่ีหาคําตอบได้ง่ายท่ีสุด เพราะคําตอบมีปรากฏให้เห็นชัดเจนในเนื้อเรื่อง ใช้
คํา ท่ีมีอยู่ในเนื้อเรื่องต้ังคําถามหรือเป็นคําถามท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการหาหรือให้เหตุผล คําถามท่ีใช้เป็น
ลักษณะใคร ทําอะไร เมื่อไหร่ ท่ีไหน และอะไร ในการตั้งคําถาม  
           2.  คําถามท่ีใช้วัดความเข้ าใจระดับอ้างอิง ) Inferential Comprehension 
Question) คือ เป็นคําถามท่ีต้องใช้การคิด ค้นหาคําตอบ โดยไม่มีคําตอบปรากฏให้เห็นในเนื้อเรื่อง 
อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลหรือความจริงท่ีอยู่ในเนื้อเรื่องช่วยตอบคําถาม มักถามว่า ทําไม อย่างไร เกี่ยวข้อง
กับการใช้เหตุผล หรือการตีความท่ีมีอยู่ในเนื้อเรื่อง  
           3.  คําถามท่ีใช้วัดความเข้าใจระดับประยุกต์   )Applied Comprehension 

Question) คือ เป็นคําถามท่ีต้องใช้การคิดค้น หาคําตอบโดยไม่มีคําตอบปรากฏในเนื้อเรื่องท่ีอ่านเป็น
คําถามท่ีใช้เป็นลักษณะแสดงความคิดเห็น  พิจารณา  ประเมินส่ิงท่ีอ่าน ผู้อ่านต้องอาศัยความรู้เดิมใน
การตอบ   
 
 
           วิสาข์ จัติวัตร )2543: 295-311) ได้แบ่งประเภทของการวัดผลในการอ่านไว้   2  

ประเภทหลัก ดังนี้   
           1.  การวัดผลอย่างเป็นทางการ )Formal Measures) เป็นการทดสอบอย่างมีระบบ 
สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภท ดังนี้        
                1.1  แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนน โดยใช้นักเรียนใน
กลุ่มเป็นเกณฑ์ว่านักเรียนแต่ละคนอยู่ลําดับท่ีเท่าไรของกลุ่ม   
                1.2  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นการวิเคราะห์ว่านักเรียนสามารถทําข้อสอบ
เกี่ยวกับ วัตถปุระสงค์ต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด   
           2.  การวัดผลอยางไม่เป็นทางการ )Informal Measures) เป็นกระบวนการเก็บ
ข้อมูลหลายรูปแบบ ดังนี้ 
                2.1  การสังเกตนักเรียน )Kid-Watching)        
                2.2  รายการคําอ่านท่ีคาดเคล่ือนไปจากบทอ่าน)Reading Miscue Inventory)  
                2.3  รายการคําอ่านอย่างไม่เป็นทางการ )Informal Reading Inventory)  
                2.4  การประเมินผลการเล่าเรื่อง )Assessing Free Recall)  
                2.5  การประเมินผลตนเอง )Self-Report) 
           Alderson (2000: 202-233) ได้เสนอแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ไว้ ดังนี้   
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           1.  แบบทดสอบแบบเติมคําในช่องว่างและแบบ cloze (Gap-filling and cloze 
test)   
           2.  แบบทดสอบหลายตัวเลือก )Multiple-choice)   
           3.  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ )Alternative objective)  
                3.1  การจับคู่ )Matching)  
                3.2  การเรียงลําดับ )Ordering)          
                3.3  คําถามแบบ 2 ตัวเลือก )Dichotomous items)  
           4.  แบบทดสอบแบบแก้ไข )Editing test)  
           5.  แบบทดสอบแบบเขียนตอบ )Short-answer test)   
           จากข้อมูลการวัดผลประเมินผลการอ่านข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผล
เป็นตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจของนักเรียน ส่ิงสําคัญท่ีครูควรคํานึงถึงในการสร้าง
แบบทดสอบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของแบบทดสอบ ความเหมาะสมของเนื้อหา และ
ระดับของนักเรียน  
 

เทคนิค KWL Plus  

  

ความเป็นมาของเทคนิค KWL Plus  

      เทคนิค KWL Plus มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL ตามแนวคิดของ Carr and Ogle ท่ี
ร่วมกันพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1987 เป็นเทคนิคท่ีเน้นพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ร่วมกับการคิด
บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วก่อนการอ่าน  )K: What do I know) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์หัวเรื่องและทํานายเหตุการณ์ของเรื่องก่อนท่ีจะอ่านโดยการให้นักเรียนได้ระดมกําลัง
สมอง )Brainstorming) นักเรียนจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่โยงเข้ากับข้อมูลใหม่ท่ีพบ
ในบทอ่าน กระบวนการเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนนําเสนอได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ครูจะต้อง
ช่วยให้นักเรียนรู้จักดึงความรู้เดิมท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหานั้นออกมาใช้เพื่อให้เข้าใจในบทอ่านได้มากขึ้น 
มิลเลอร์  )Miller, 1990: 199)  2) นักเรียนต้องการรู้อะไร )W: What do I want to know) การต้ัง
คําถามและตอบคําถามระหว่างการอ่าน โดยครูและนักเรียนต้ังคําถามในส่ิงท่ีอยากรู้ ซึ่งการกระตุ้นให้
นักเรียนต้ัง คําถามก่อนการอ่านเป็นการสร้างจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายในการอ่าน และนักเรียนเกิด
การเรียนรู้อะไร หลังการอ่าน )L: What I learned) นักเรียนต้องวิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภท
ข้อมูลเพื่อนําไปสู่การสรุปเนื้อหา ซึ่งการใช้เทคนิค KWL ในการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ครูค้นหาพื้น
ฐานความรู้ของนักเรียนท่ีมีต่อเรื่องท่ีจะอ่านและโดยการสร้างแผนภาพตาราง KWL เพื่อท่ีจะได้บันทึก
รายการข้อมูลความรู้ข้อคําถามลงในแต่ละช่อง โดยกิจกรรมท่ีถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อจบกระบวนการ KWL 
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คือ )L2: Mapping) การสร้างแผนภาพความคิดเพื่อจัดประเภทข้อมูล และ  )L3: Summarizing) การ
สรุปความคิดรวบยอดหลังการอ่าน ซึ่งเป็นการช่วยนักเรียนจัดระบบความคิดและประเมินความเข้าใจ
ของตนเอง   
      สรุปได้ว่า Carr and Ogle ได้ร่วมกับพัฒนารูปแบบการใช้เทคนิค KWL เป็น KWL Plus 
โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากเทคนิค KWL ในขั้น )L: What I learned) ได้แก่ การสร้างแผนภาพ
ความคิด )Mind Mapping) และ การสรุปความคิดรวบยอดจากการอ่านท้ังหมด )Summarizing) 
เพื่อใหก้ารอ่านของนักเรียนมีความหมายและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

จุดมุ่งหมายของเทคนิค KWL Plus  

      นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค   KWL 

Plus ดังนี้ 
      Martini (2003, อย่างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ 2547: 74) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของ
เทคนิค  KWL  Plus ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือและทํางานเป็นทีม 2) เพื่อเก็บ
ช้ินงานจากแผนภาพตาราง KWL มาเป็นข้อมูลสําหรับครูในการช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียน 3) 
เพื่อประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ช้ินงานในการประเมินพัฒนาการของนักเรียน  
      Conner (2004, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ 2547: 75) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของ
การใช้เทคนิค KWL Plus ดังนี้ 1) เพื่อค้นหาความรู้ท่ีมีมาก่อนของนักเรียนก่อนท่ีจะอ่านเรื่อง 2) 
เพื่อให้นักเรียนต้ังวัตถุประสงค์ในการอ่าน 3) เพื่อใหน้ักเรียนได้ติดตามความเข้าใจของนักเรียนเองใน
การอ่านเรื่อง 4) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินความเข้าใจท่ีมีต่อเรื่องของตนเอง 5) เพื่อเตรียม
โอกาสให้นักเรียนได้ขยายความคิดต่อจากเรื่อง 
      Buehl (2004, อย่างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ 2547: 76) ได้เสนอ จุดมุ่งหมายของ
เทคนิค KWL Plus ไว้ดังนี้ 1) กระตุ้นนักเรียนในการใช้กระบวนการอ่านอย่างกระตือรือร้น ซึ่งแสดง
ถึงการอ่านอย่างมีความหมาย มีการถามคําถามและคิดเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่องในขณะท่ีอ่าน 2 ) 
ส่งเสริมให้นักเรียนต้ังวัตถุประสงค์ในการอ่านรวบรวมข้อมูลจากเรื่อง จัดระบบข้อมูล สร้างแผนภูมิ
รูปภาพความคิดจากเรื่องและสรุปเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      วัชรา เล่าเรียนดี )2548: 145) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี้ 1) 
เทคนิค KWL Plus สามารถนํามาใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น 
เป็นการอ่านท่ีฝึกการถามตนเองและการใช้ความคิด และคิดในเรื่องท่ีอ่านเป็นสําคัญ 2) พัฒนา
สมรรถภาพในการกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอ่านสรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
จัดการกับสาระความรู้ขึ้นใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง โดยการใช้แผนผังมโนทัศน์หรือแผนผัง
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ความคิด และเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านจากแผนผังนั้น  3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน และ 4) ฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกันคิด  
      จากจุดมุ่งหมายของการใช้เทคนิค KWL Plus สามารถสรุปได้ว่า เทคนิค KWL Plus มี
จุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อให้ครูทราบถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน และกระตุ้นให้
นักเรียนนํามาเช่ือมโยงเพื่อช่วยให้เข้าใจเรื่องท่ีกําลังจะอ่าน 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้ังวัตถุประสงค์
ในการอ่านรวบรวมข้อมูลจากเรื่อง จัดระบบข้อมูล และสรุปเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการทํางานร่วมกัน โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น 4) 
เพื่อให้นักเรียนติดตามและประเมินความเข้าใจของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 

      การสอนโดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นกลวิธีการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน
ได้ดียิ่งขึ้นและ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักการศึกษาเสนอขั้นตอนการสอนโดยใช้
เทคนิค KWL Plus ดังนี้  
      Carr and Ogle (1987, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์ 2541: 225-229) กล่าวว่า KWL Plus 
เป็นกลวิธีการสอนเพื่อนํามาใช้ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและการสรุปความท่ีมีขั้นตอนเป็น
กระบวนการโดยตัวย่อต่าง ๆ มีข้ันตอน ดังนี้ 
      1.  ก่อนการอ่านครูกระตุ้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องท่ีจะอ่าน
โดยการอภิปรายถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรี่องท่ีจะอ่านแล้วตั้งคําถามในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ 
       2.  ในระหว่างการอ่านในขณะท่ีอ่านนักเรียนหยุดเป็นช่วง ๆ เพื่อตอบคําถามท่ีได้เขียนไว้
ก่อนการอ่านและอาจต้ังคําถามท่ีอยากรู้เพิ่มเติม นักเรียนบันทึกในส่ิงท่ีรู้จากบทอ่าน 
       3.  หลังการอ่านอภิปรายถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอ่านพิจารณาถึงคําถามในส่ิงท่ีอยากรู้              
ได้คําตอบตรงตามท่ีต้องการหรือไม่หลังจากนั้นสรุปนําข้อมูลท่ีเรียนรู้มาสรุปใจความสําคัญเป็นรูปของ
แผนภูมิรูปภาพ 
      Carr and Ogle (2004) ได้เสนอขั้นตอนไว้ดังนี้ 
       1.  ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้ก่อนท่ีนักเรียนจะอ่านเรื่องครูอธิบายความคิดรวบ
ยอดของเรื่องและกําหนดคําถามโดยครูกระตุ้นหรือถามให้นักเรียนได้ระดมสมอง )Brainstorms) ถึง
ส่ิงท่ีนักเรียนรู้แล้วและนําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกแล้วเขียนคําตอบของนักเรียนในแผนภูมิรูปภาพช่อง K-
What we know? หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันจัดประเภทข้อความรู้ ท่ีคาดการ์ไว้ท่ีอาจเกิดขึ้น
ในเรื่อง         ท่ีจะอ่าน 
       2.  ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นนี้ครูค้นหาความจริงจากคําถามของ
นักเรียน ถึงส่ิงท่ีนักเรียนสนใจอยากรู้หรือถามท่ียังไม่มีคําตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง 
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พร้อมท้ังให้นักเรียนเขียนรายการคําถามท่ีต้ังไว้ ในช่อง W-What we want to learn? ในระหว่าง
อ่านนักเรียนสามารถเพิ่มคําถามและคําตอบในกลุ่มของตัวเองได้ 
       3.  ขั้น L1 )What I learned) ในขั้นนี้จะระบุความรู้ท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นท้ัง
ระหว่างการอ่านและหลังการอ่านนักเรียนบันทึกความรู้ท่ีได้ลงในช่อง L-What we have learned? 
พร้อมท้ังตรวจสอบคําถามท่ียังไม่ได้ตอบ 
       4.  ขั้น L 2 )Mapping) นักเรียนนําข้อมูลได้จัดประเภทไว้ในขั้น K เขียนช่ือเรื่องไว้ใน
ตําแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขา พร้อมท้ังเขียนอธิบาย
เพิ่มเติมใน แต่ละประเด็น 
       5.  ขั้น L 3 )Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิความคิด
ซึ่งการเขียนในขั้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน 
      Buehl (2004) ได้เสนอขั้นตอนการใช้เทคนิค KWL Plus ดังนี้ 
       ขั้นท่ี 1 ระบุส่ิงท่ีนักเรียนจะระลึกว่านักเรียนรู้ลงในช่อง K (Identify what you know 
or think you know-The K) ในขั้นนี้นักเรียนจะระลึกว่านักเรียนรู้อะไรบ้างหรือคิดว่ารู้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องท่ี จะอ่านซึ่งครูจะถามนักเรียนทีละคน เพื่อเช่ือมต่อรายละเอียดของเรื่องจากความคิด
ของแต่ละคน และบันทึกส่ิงท่ีนักเรียนรู้ไว้ในช่อง K-What we know? 
      ขั้นที่ 2 ระบุว่านักเรียนต้องการเรียนรู้อะไรลงในช่อง W ( Identify what we want to 
know-The W) ขั้นนี้ใช้คําถามท่ีนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลอาจเป็นคําถาม ข้อมูลท่ี
ได้บันทึกไว้ ในช่อง K หรืออาจเป็นคําถามส่ิงท่ีนักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่านแล้วบันทึกคําถาม
ลงในช่อง W-What we want to know? 
       ขั้นที่ 3 จัดประเภทความรู้และส่ิงท่ีต้องรู้ )Categorize the K and W) แนะนํานักเรียน
เพื่อตัดสินใจในการจัดประเภทรายการต่าง ๆ ของข้อมูลลงในช่อง K และช่อง W ประเภทของข้อมูล          
ท่ีนักเรียนคาดว่าจะใช้ เช่น แบ่งเป็นสถานท่ีสาเหตุผลท่ีเกิดขึ้น การจัดระบบข้อมูลเป็นขั้นตอนแรก              
ท่ีจะทําให้นักเรียนสามารถสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้นักเรียนมองเห็นข้อมูลท่ีไม่สามารถ            
จัดเข้ากลุ่มได้   
      ขั้นท่ี 4 การอ่านบทความ )Read the Article) ในขณะท่ีนักเรียนอ่านเรื่องนักเรียนจะ
ค้นหาคําตอบและขยายความเข้าใจต่อเรื่อง ครูควรกระตุ้นการต้ังคําถามเพื่อตอบคําถามข้อมูลใหม่
บันทึกความรู้ไว้ในช่อง L-What we have leaned? 
       ขั้นท่ี 5 ระบุข้อมูลใหม่ )Identify New Information) หลังการอ่านนักเรียนระบุข้อมูล
ใหม่ท่ีค้นพบจากการอ่านข้อมูลท่ีได้ใหม่นี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของข้อมูลท่ีได้จัดประเภท
ของ ข้อมูลไว้แล้ว หากมีความจําเป็นอาจจัดประเภทของข้อมูลเพิ่มเติม 



  45 

       ขั้นท่ี 6 สร้างแผนภูมิความคิด )Create a Concept Map) หลังจากท่ีนักเรียนได้เติม
ข้อความในแผนภาพตาราง KWL สมบูรณ์แล้ว นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนําข้อมูลท่ีได้จัด
ประเภทไว้มาสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด ซึ่งแผนภูมิรูปภาพความคิดนี้จะช่วยให้นักเรียนมองเห็น
ภาพรวมของเรื่องท่ีได้อ่านและช่วยสังเคราะห์ และสรุปผลการเรียนรู้จากการอ่านได้ดีขึ้น 
       ขั้นท่ี 7 ระบุส่ิงท่ีจะศึกษาต่อไปในอนาคต )Identify Further Investigation) หลังจาก
นักเรียนได้สร้างแผนภูมิความคิดเสร็จสมบูรณ์นักเรียนจะเกิดความกระจ่างชัดในส่ิงท่ีนักเรียนรู้และ
ตัดสินใจท่ีจะเพิ่มข้อมูลสําหรับคําถามในช่อง W ท่ียังไม่สามารถหาคําตอบได้ เป็นการจัดเตรียมการ
อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต 
      จากการศึกษาขั้นตอนการสอนอ่านโดยใช้เทคนิค KWL Plus จากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า การสอนอ่านโดยใช้เทคนิค KWL Plus ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ 1) 
กิจกรรมก่อนการอ่านเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาความรู้เดิมมาใช้เช่ือมโยงกับเรื่องใหม่ท่ีจะอ่าน
โดยกระบวนการระดมสมอง แล้วบันทึกความรู้ของนักเรียนไว้ในช่อง K- What do I know? 2) 
กิจกรรมระหว่างการอ่านในขั้นนี้ นักเรียนนําข้อมูลท่ีได้จากการระดมสมองมาใช้คาดเดาเหตุการณ์
และต้ังคําถามถึงส่ิงท่ีต้องการรู้จากเรื่องท่ีอ่าน โดยครูเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางในการต้ังคําถาม บันทึก
คําถามไว้ในแผนภาพตารางช่อง W-What do I want to know? และ 3) กิจกรรมหลังการอ่านเป็น
การตรวจสอบว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องท่ีอ่านบันทึกความรู้ท่ีได้ไว้ในตารางช่อง L-What I 
have learned? หลังจากนั้นนําข้อมูลท่ีมีท้ังหมดมาจัดระบบ จัดประเภทแล้วสร้างเป็นแผนภูมิ
รูปภาพความคิดและสรุปเรื่องท้ังหมดด้วยความเข้าใจ ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ขึ้นอยู่กับการถามคําถาม การกระตุ้นให้นักเรียนตอบครูโดยตลอด
กระบวนการฝึกอ่าน และคิดเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นกรอบในการอ่าน คิด ตอบ 
และเขียน จะต้องใช้ใบงานท่ีเป็นตารางให้ฝึกอ่าน เมื่อนักเรียนใช้ตารางดังกล่าวจนเกิดความชํานาญ
ในการอ่าน นักเรียนจะจําได้และไม่ต้องใช้ตารางนี้ต่อไป )วัชรา เล่าเรียนดี, 2548: 145-146) 
 
      บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus มาใช้พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ ต้องมีการเตรียมการ ดังนี้ 
       1.  เลือกเรื่องหรือบทความท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันและระดับความสามารถในการอ่าน
ตามวัยของนักเรียน 
      2.  สร้างแผนภูมิภาพ KWL (KWL- chart) บนกระดานและสร้างใบงานสําหรับนักเรียน          
ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 2 ตารางแผนภูมิภาพ KWL (KWL- chart) 
Know want to know learned 

 
 

 

  

  

      ในการดําเนินการสอนนั้นครูจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิด กระตุ้นให้เรียน
ระดมกําลังสมอง )Brainstorm) ตอบคําถามนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้เพื่อดึงดูด
ความรู้ท้ังหมดของนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเองท่ีจะอ่านโดยครูใช้คําถามตะล่อม )prompting) และการ
กระตุ้นนักเรียนเพื่อให้อธิบายเหตุผลท่ีนักเรียนมีความคิดเช่นนั้น บันทึกส่ิงท่ีนักเรียนรู้ในช่อง K-What 
do I know? และแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท่ีคาดว่าจะใช้ 
       3.  แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการต้ังคําถามเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบท่ีต้องการจากการอ่าน 
นําคําถามท่ีต้ังไว้ใส่ลงในช่อง W-What do I want to know? คําถามเหล่านี้อาจได้มาจากการ
อภิปรายหรือจากการระดมความคิด คําถามควรมีหลากหลาย ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการคิด จัดประเภทองค์ประกอบหลักของข้อมูลท่ีคาดการณ์ไว้ ซึ่งคําถามจะเป็นการช่วยให้
นักเรียนมีวัตถุประสงค์ในการอ่านชัดเจนยิ่งขึ้น 
      4.  ในขณะท่ีนักเรียนอ่านเรื่องหรือบทความ นอกจากนักเรียนจะต้องหาคําตอบจาก
คําถามท่ีต้ังไว้ครูต้องกระตุ้นนักเรียนแสวงหาข้อมูลใหม่เพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม 
       5.  หลังการอ่านเรื่องหรือบทความอย่างละเอียด ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายผล
การเรียนรู้ท่ีได้จากการอ่าน จัดประเภทของข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วเขียนลงในช่อง L-What I have 
learned? โดยเขียนบันทึกแนวคิดความรู้ท่ีพบว่าน่าสนใจจากการอ่านสําหรับคําถามบางคําถามท่ีไม่
อาจแสวงหาคําตอบท่ีได้จากการอ่านครั้งนี้ ครูควรแนะนําแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมแก่นักเรียน 
      6.  สร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด นักเรียนเลือกข้อมูลท่ีมีความสําคัญแสดงความสัมพันธ์
กับเรื่องท่ีอ่านท่ีได้บันทึกไว้ในช่อง L ครูถามคําถามเพื่อให้นักเรียนได้บรรยายความคิด เพื่อตรวจสอบ
ว่านักเรียนเข้าใจถูกต้อง 
      7.  ครูช่วยดูแลแนะนํานักเรียนในการสรุปความ การเลือกข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล
ครูควรแนะนํานักเรียนให้ใช้โครงร่างข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อช่วยให้นักเรียนสรุปข้อมูล
ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและให้นักเรียนเขียนรายละเอียดเฉพาะท่ีเป็นใจความหลักเพื่อขยายหัวข้อในแต่
ละประเภท 
 



  47 

      การพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL Plus ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
       1.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพื่อความเข้าใจ 
           1.1  จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถและเพศ 
           1.2  ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
           1.3  ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้และการดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน 
           1.4  กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
           1.5  สร้างข้อตกลงเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทํางานกลุ่ม บทบาทของสมาชิก 
           1.6  ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
       2.  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
            ขั้นนํา ครูเร้าความสนใจนักเรียนโดยให้ดูภาพท่ีสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่าน หรือใช้เกม            
ตอบคําถามเพื่อนําเข้าสู่เรื่องท่ีจะอ่าน จากนั้นครูแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน 
            ขั้นกิจกรรมการอ่าน 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 
           ขั้นท่ี 1 กิจกรรมก่อนการอ่านในขั้นนี้เรียกว่าขั้น know คือ นักเรียนมีความรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่านครูกระตุ้นให้นักเรียนระดมสมอง หรือถามนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้
แสดงความรู้ และคาดการณ์ เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในเรื่องท่ีจะอ่านนําข้อมูลท่ีได้มาจัดประเภทแล้ว
บันทึกส่ิงท่ีนักเรียนรู้ไว้ในแผนภูมิรูปภาพตามตารางช่อง K-What do I know? 
            ขั้นท่ี 2 กิจกรรมระหว่างการอ่านในขั้นนี้เรียกว่าขั้น What do I want to know? 
คือ นักเรียนต้องการท่ีจะรู้อะไร ในขั้นนี้ครูจะต้ังคําถามไว้เพื่อให้นักเรียนอ่านเรื่อง ตอบคําถามท่ีต้ังไว้
หากนักเรียนมีความพร้อม นักเรียนอาจจะร่วมกําหนดคําถามร่วมกับครูหรือเป็นผู้กําหนดคําถามเอง              
โดยการแนะนําจากครูแล้วบันทึกคําถามไว้ในแผนภูมิรูปภาพตารางช่อง W-What do I want to 
know? 
            ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่านในขั้นนี้เรียกว่าขั้น Learned คือนักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
อะไรบ้างหลังจากการอ่านตอบคําถามและระบุความรู้ท่ีได้แล้วบันทึกไว้ในช่อง L-What I have 
learned? ร่วมกันอภิปรายและนําความรู้ ท่ีได้มาจัดประเภทของข้อมูลและจัดทําแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากการอ่าน )Mapping) พรอ้มท้ังสรุปเรื่องจากการอ่าน  )Summarizing) วัดประเมินผลโดย
ทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจผลงาน และ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ในการวัดประเมินผลจะ
เป็นการประเมินผลโดยครูและนักเรียนร่วมด้วยจากขั้นตอนการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจท่ีสอนด้วยเทคนิค KWL-Plus  
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แผนภูมิรูปภาพความคิด 

       4.1  ความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิด 
   แผนภูมิรูปภาพมีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น แผนภูมิรูปภาพความหมาย แผนภาพ
ความคิด เป็นต้น ส่วนคําภาษาอังกฤษก็มีใช้หลายคํา เช่น Semantic map, Structured overview, 
web, Concept map, Semantic organizer, Story map, Graphic organizer เป็นต้น 
)กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 73-80) เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้คําว่าแผนภาพ
ความคิด ซึ่งได้มีนักการศึกษาและนักวิจัยให้ความหมายไว้ดังนี้ 
    วัชรา เล่าเรียนดี )2547: 45) ให้ความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไว้ว่า หมายถึง 
แผนภาพท่ีสร้างขึ้นจากความเข้าใจหรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนผังท่ีมีสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวข้องแสดงถึงการเรียนรู้อย่างมีความหมายท่ีสามารถเช่ือมโยงเรื่องราวสาระความรู้ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน 
   เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ )2546: 2 -3) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ภาพใน
ความคิดท่ีเปรียบเสมือน “ภาพตัวแทน” หมวดหมู่ของวัตถุ ส่ิงของ แนวคิด หรือ ปรากฏการณ์ซึ่งมี
ลักษณะท่ัว ๆ ไป คล้ายกับท่ีมีองค์ประกอบพื้นฐานลักษณะรวมกัน 
    ทิศนา แขมมณี )2545: 387) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผังท่ีแสดงความสัมพันธ์
ของสาระหรือความคิดต่าง ๆ ให้เห็นโครงสร้างในภาพรวมโดยใช้เส้น คํา ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 
สีเครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพแสดงความหมายและความเช่ือมโยงของความคิดหรือสาระ
นั้น ๆ 
    อมรศรี แสงส่องฟ้า )2545: 43) ให้ความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไว้ว่า 
หมายถึง เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ ความหมายเป็นเทคนิคท่ีนํามาใช้สอนอ่านจับใจความ
สําคัญของเรื่องท่ีให้ผู้อ่านเขียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ความหมาย )diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องท่ีอ่าน ตลอดท้ังใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ์ณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นลําดับ  
   ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )2545: 112) กล่าวว่า แผนภูมิรูปภาพความคิดจะแสดงถึง
กระบวนการคิดในรูปแบบภาพของความคิดท่ีมีหัวเรื่องท่ีคิดอยู่ตรงกลางและมีความคิดเรื่องย่อย ๆ 
ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ แตกสาขาออกไป 
    วิไลพร ธนสุวรรณ )2543: 7) ให้ความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไว้ว่า หมายถึง
แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยการใช้เส้นและคําเช่ือมโยงท่ีเหมาะสม ทําให้สามารถ
อ่านความสัมพันธ์จากแผนภาพที่เป็นประโยคหรือข้อความท่ีมีความหมาย 
    สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา )2546: 174) ให้ความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิด
ไว้ว่าหมายถึงความคิดความเข้าใจท่ีสรุปเกี่ยวกับการจัดกลุ่มส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจัดเป็น
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กลุ่มความคิดรวบยอดเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลง
ไป 
    Freeman (2004: 187) ให้ความหมายของแผนภูมิไว้ว่า   รูปแบบพิเศษท่ีแสดง
เครือข่ายของแผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อสํารวจ   รวบรวมความรูปและแบ่งส่วนข้อมูล   โดย
ประกอบด้วยกล่อง )node cell) สําหรับใส่ความคิดรวบยอด มีเครื่องหมายแสดงทิศทางลูกศร ซึ่ง
อธิบายความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบ  
   Novak (2005) กล่าวไว้ว่า แผนภูมิรูปภาพความคิดเป็นเครื่องมือเพื่อจัดระบบ
อธิบายความรู้ ซึ่งรวมถึงความคิดรวบยอดบางประเภทมักจะสร้างเป็นกล่อง หรือวงกลมใส่ข้อความ
และใช้เส้นในการเช่ือมโยงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดหรือข้อความ 
    David and Mcpherson (1989: 235) ให้ความหมายของแผนภูมิไว้ว่าเป็นการ
สร้างแผนภาพความคิดท่ีเกี่ยวกับเทคนิคการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจใช้ได้ท้ังก่อนการอ่าน ระหว่าง
การอ่านและหลังการอ่านแผนภาพความคิดจะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นขั้นตอนเป็นลําดับ 
    จากการให้ความหมายของแผนภาพความคิดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แผนภาพ
ความคิด หมายถึง การสร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีอ่าน โดยการจัดกลุ่มหรือ
ประเภทของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นเรื่องราวเดียวกันเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้เห็นในภาพรวม  
 
     4.2  วัตถุประสงค์ของการใช้แผนภูมิรูปภาพความคิด 
  นักการศึกษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการนําแผนภูมิรูปภาพความคิดไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   Freeman (2004: 187) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแผนภูมิรูปภาพความคิดไว้ ดังนี้ 
  1.  เพื่อพัฒนาความเข้าใจขององค์ความรู้ 
  2.  เพื่อศึกษาและแสดงความสมพันธ์ของข้อมูลใหม่ ๆ 
  3.  เพื่อทราบพื้นฐานความรู้ท่ีมีมาก่อน 
  4.  เพื่อรวบรวมความรู้และข้อมูลใหม่ 
  5.  เพื่อการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ข้อมูล 
  6.  เพื่อใช้แบบโครงสร้างหรือกระบวนการ 
  7.  เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
   Lauzing (2004: 197) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแผนภูมิรูปภาพความคิดไว้ ดังนี้ 
  1.  เพื่อรวบรวมความคิดการระดมสมอง 
  2.  เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อน 
  3.  เพื่อใช้ในการส่ือสารความคิดท่ีมีความซับซ้อน 
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  4.  เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นเป็นการบูรณาการความรู้ใหม่กับความรู้เก่า 
  5.  เพื่อประเมินความเข้าใจ หรือวิเคราะห์ความเข้าใจท่ีผิด 
   จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  แผนภูมิรูปภาพความคิดมี
วัตถุประสงค์ในการนํามาใช้เพื่อ 1) แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ จากการรวบรวมความคิดโดย
การระดมกําลังสมองเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และ 2) แสดงความสัมพันธ์ในการอธิบายข้อมูล 
ขั้นตอนกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายข้ึน โดยการใช้แผนภูมิรูปภาพความคิด 
 
     4.3  ประโยชน์ของการใช้แผนภูมิรูปภาพความคิด 
  นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนําแผนภูมิรูปภาพความคิดไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )2545: 112) ได้กล่าวว่า แผนภูมิรูปภาพความคิด จัดเป็นเทคนิค
การสอนหนึ่งท่ีผู้สอนสามารถนํามาใช้ในรูปของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้ใน
เรื่องใหม่ได้ง่ายข้ึน สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนําไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น 
ๆ ได้  
  อมรศรี แสงสองฟ้า )2545: 47) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้แผนภูมิรูปภาพ
ความคิดสรุปร่วมกันได้ดังนี้ 
   1.  ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
                1.1  ช่วยให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
วิจารณญาณ 
            1.2  สามารถใช้ประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องใหม่หรือรับรู้
ข้อมูลใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
              1.3  ช่วยพัฒนาการทํางานของสมองท้ังสองข้างโดยท่ีสมองซีกซ้ายทํางาน
เกี่ยวกับภาษา ตรรกะ การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน การวิเคราะห์การแยกประเภท การจัด
เรียงลําดับ สมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นภาพรวม จินตนาการ สีสันมิติการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ 
              1.4  ช่วยให้นักเรียนสามารถดึงข้อมูลจากระบบความคิดได้ง่ายขึ้น เพราะ
ข้อมูลได้มีการบันทึกโครงสร้างอย่างเป็นระบบ 
   2.  ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
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             2.1  ช่วยให้ครูสามารถฝึกฝนทักษะปัญญาให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ง่ายขึ้น ทําให้
นักเรียนอ่านได้ด้วยตนเองเพราะได้รับการฝึกให้คิด ประเมินข้อเขียน ถ่ายโอนข้อมูลในขณะอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง  
             2.2  ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
              2.3  ช่วยให้ครูสามารถประเมินพัฒนาการทักษะการคิดของนักเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องจากแผนภูมิรูปภาพความคิดของนักเรียน 
  จากการศึกษาประโยชน์ของการใช้แผนภูมิรูปภาพความคิดท่ีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า การใช้แผนภูมิรูปภาพความคิดในการจัดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนา
นักเรียนเกิด ทักษะท่ีสําคัญหลายประการ ได้แก่ ทักษะ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ นักเรียน
สามารถจัดระบบ ข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ แล้วนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาออกมาเป็นภาพ 
ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถประเมินความเข้าใจใน
การอ่านของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  
 
     4.4   รูปแบบการสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด  
       รูปแบบการสร้างแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบ   และไม่ถือว่ารูปแบบใดเป็น
รูปแบบท่ีดีท่ีสุด ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของความหมายในแผนภาพต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
เรื่องท่ีนํามาอ่าน (Enhanted Learning.com 2004, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ 2547: 68-73) 
ได้จําแนกรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพความคิดตามลักษณะโครงสร้างไว้หลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 
   1.  แผนภูมิรูปภาพดาว  )Star Diagram) เป็นแผนภาพท่ีช่วยในการจัดระบบข้อมูล        
ในลักษณะพื้นฐานจากการระดมสมองท่ีเกี่ยวกับเรื่อง อย่างเช่น ข้อเท็จจริงลักษณะเฉพาะของส่ิงต่าง 
ๆ  ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนภูมิรูปภาพดาว (Star Diagram) 
   2.  แผนภูมิรูปภาพแมงมุม )Spider Diagram) ใช้สําหรับบทอ่านท่ีแสดงประเด็น
สําคัญของเรื่องและรายละเอียดสนับสนุน ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Spider Diagram) 
 
  3.  แผนภูมิรูปภาพลูกโซ่ )Chain Diagram) ใช้สําหรับบทอ่านท่ีแสดงลําดับเวลา
ลําดับข้ันตอนขบวนการหรือขั้นตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิรูปภาพลูกโซ่ (Chain Diagram) 
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  4.  แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ-ผล )Cause – effect Diagram) ใช้สําหรับบทอ่านท่ี
แสดงเหตุผลจากเหตุไปหาผลหรือจากผลย้อนกลับมายังเหตุก็ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ-ผล (Cause – effect Diagram) 
 
   5.  แผนภูมิรูปภาพก้างปลา )Fishbone Diagram) ใช้แสดงปัจจัยหลัก ปัจจัย
สนับสนุนและรายละเอียดท่ีส่งผลต่อประเด็นปัญหาหลัก ดังแสดงในภาพที่ 5 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 5 แผนภูมิรูปภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุ 

 

ผล 

ผล 

 

 

 

Option Option 

Option Option 

 

Problem 



  54 

  6.  แผนภูมิรูปภาพต้นไม้ )Tree Diagram) ใช้แสดงปัจจัยหลักและปัจจัยประกอบ    
การจัดประเภท ลักษณะข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 6 แผนภูมิรูปภาพต้นไม้ (Tree Diagram) 
 
   นอกจากนี้กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ )2544 ข: 73-80) ได้จัดรูปแบบแผนภูมิ
รูปภาพโครงเรื่องเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
   1.  รูปแบบการจัดกลุ่ม รูปแบบนี้ยึดความคิดรวบยอดเป็นสําคัญ และจัดกลุ่ม
ตามลําดับความคิดรวบยอดย่อยเป็นแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่อง มักเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพกิ่ง ได้แก่ 
แผนภูมิรูปภาพต้นไม้ แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผลแผนภูมิ
รูปภาพก้างปลาแสดงเหตุผล แผนภูมิรูปภาพแสดงการแก้ปัญหา 
   2.  รูปแบบความคิดรวบยอดรูปแบบนี้จะมีความคิดหลักและมีข้อเท็จจริงท่ีแบ่งเป็น
ระดับมาสนับสนุนความคิดหลัก เช่น การกล่าวถึงลักษณะการบรรยาย การรวบรวมปัญหา การ
แก้ปัญหา                 การเปรียบเทียบ เป็นรูปแบบของความคิดรวบยอด 
   3.  รูปแบบการจัดลําดับรูปแบบการจัดลําดับจะเป็นการจัดลําดับตามเหตุการณ์           
การจัดลําดับตามกาลเวลาการจัดลําดับการกระทําก่อนหลังหรือตามกระบวนการมีการเริ่มต้นและ
ส้ินสุด 
   4.  แผนภูมิรูปภาพรูปวงกลม รูปแบบนี้เป็นชุดของเหตุการณ์ภายใต้กระบวนการไม่
มีจุดเริ่มต้น และส้ินสุดแต่เป็นเหตุการณ์ท่ีลําดับต่อเนื่องกัน  
  จากการศึกษารูปแบบแผนภูมิรูปภาพความคิด ผู้วิจัยเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพรูปแบบ
การจัดกลุ่ม และแผนภูมิรูปภาพรูปแบบความคิดรวบยอด แสดงเนื้อหาในลักษณะของแผนภูมิรูปภาพ
ดาว ซึ่งช่วยในการจัดระบบข้อมูลในลักษณะพื้นฐานจากการระดมสมองท่ีเกี่ยวกับเรื่อง ท่ีอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกคือความเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะท่ีต้องการพัฒนา และความยากง่ายในการสร้างแผนภูมิ
รูปภาพตามระดับช้ัน 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus และการอ่านเพื่อความเข้าใจ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีต่อความ
เข้าใจในการอ่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1.  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  

งานวิจัยในประเทศ 

  ฉลาด สิทธิคุณ )2552 )ได้ทําการศึกษาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกุมภวาปีท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอน K-W-L 
Plus ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ K-W-L Plus มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และ                 
2) มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการสอนอ่านแบบ K-W-L Plus อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  พนิดา สมัยคมสัน  )2555  ) ได้ทําการศึกษาผลการใช้เทคนิค KWL – Plus ต่อการ
อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวัดราชโอร ส จํานวน 46  คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ในการอ่านโดยรวมจากการทดสอบความสามารถในการ
อ่านก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และ 2) กลุ่มตัวอย่าง 
มีความพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KWL-Plus Technique อยู่ในระดับสูง 
  จารุณี  ปล่องบรรจง (2557) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา 2 ผลการวิจัยพบว่า  1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus 
เรื่อง “Around Your Life” มีประสิทธิภาพ 83.94/84.08 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 80/80 ทําให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” อยู่ในระดับมาก 
  บรรพตี แดนขนบ )2557 )ได้ทําการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
สอนแบบ KWL-Plus ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา จํานวน 40 
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และ  2) กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
การสอนแบบ KWL-Plus โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  เจมใจ สระใหญ่  )2560  )ได้ทําการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี KWL Plus ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จํานวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจํานวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน  20  คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 หลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย
ใช้กลวิธี KWL Plus มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 82.67 และมีค่าเฉล่ีย
ของความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 82.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70 ท่ีกําหนดไว้ 2 )
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 กลุ่มท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธี KWL Plus 
มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า นักเรียน
ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3  ) นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 มคีวามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธี 
KWL Plus โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 
  พรชัย แสงอุ่น  )2560 )ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา โดยวิธีการ
สอนแบบ KWL–Plus และวิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 60  คน แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่ม

ทดลองจํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน  30  คน ซึ่งนักเรียนท้ัง  2  กลุ่มมีความรู้ความสามารถ
เท่าเทียมกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL–Plus มีผลการเรียนรู้
ทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  และ  2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL–Plus มีความพึงพอใจต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  ปวริศา ประทุมจร    )2561  )ได้ทําการศึกษา การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA 
จํานวน 16  คน  ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA มีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 73.56 และมีจํานวนนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิคการสอน อ่านแบบ DR-TA มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
  ปองเอก เพ็งลุน    )2563  )ได้ทําการศึกษา การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ด้วยเทคนิค KWL-Plus กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 3 คณะครุ
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จํานวน จํานวน 23 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 มี
คะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ 2 )  ทัศนคติของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ

ด้วยเทคนิค KWL-Plus โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ) ̅= 4.20, S.D. = 0.51)  
 1.2  งานวิจัยต่างประเทศ  
 Carr and Ogle (1987: 626-631) ได้ทําการศึกษากลวิธีการใช้เทคนิค KWL Plus 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และนักเรียนท่ีอยู่ในโครงการสอนซ่อมเสริมโดยใช้
วิธีการการสังเกตและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนสามารถถ่ายโอน
ความรู้การใช้เทคนิค KWL Plus ไปสู่สถานการณ์การอ่านเรื่องใหม่ได้ รวมท้ังมีความเข้าใจในการอ่าน
ตลอดจนมีทักษะในการอ่านย่อความดีขึ้น 
 Ernita, Hj. Hadriana, Syafri. K ( 2012  ) ได้ทําการศึกษาการใช้กลยุทธ์ KWL-
Plus เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ณ เมืองเปกันบารู 
ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 32  คน  ผลการวิจัยพบว่า การใช้กลยุทธ์ KWL-Plus ช่วยให้ทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยเปรียบเทียบจากผลการทดสอบทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนเฉล่ียก่อนการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 61 จากนั้นหลังการเรียนรู้
ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 97 
 Mohammad Hussein Hamdan (2014: 2278) ได้ทําการศึกษาประสิทธิผลของ
เทคนิค KWL-Plus ในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนชายเกรด 10 ชาวจอร์แดน 
จํานวน 50 คน แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม โดยกําหนดให้ผู้เรียนโรงเรียนรัฐบาล จํานวน  25  คน เป็นกลุ่ม

ทดลอง และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนจํานวน  25  คนเป็นกลุ่มควบคุม จาก ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 Rizki Amelia and Juwita Kamalasari (2018: 123) ได้ทําการศึกษา ผลของ
การใช้ กลยุทธ์ KWL PLUS ในการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันปีท่ี 2 ของวิทยาลัย 
MTsN ณ เมืองกัมปาร์ ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 56  คน แบ่งออกเ ป็น 2  กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเข้าใจในบทอ่านอยู่ในระดับดี 
ในขณะท่ีนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับพอใช้ สรุปได้ว่าการใช้กลยุทธ์ KWL 
Plus มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านคําบรรยายของนักเรียนอย่างมาก  
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  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสามารถสรุปได้ว่า เทคนิค KWL Plus ท่ีครู
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนนําความรู้และประสบการณ์เดิมของตัวบุคคลมาใช้ในการทําความเข้าใจเนื้อหา
ท่ีอ่าน ช่วยให้ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเกิดการพัฒนามาก
ขึ้น และนักเรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง )Experimental 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 3.  แบบแผนการวิจัย  
 4.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 6.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 7.  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล   
 8.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     1.1  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังหมด 
202 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ท่ีเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 42 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการกลุ่ม )Clutter Random Sampling)  
 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1  ตัวแปรต้น )Independent Variable) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus 
 2.2  ตัวแปรตาม )Dependent Variable) ได้แก่ 
  2.2.1  ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
  2.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

3.  แบบแผนการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงทดลอง )Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง  )The One-Group Pretest -  Posttest Design) (มาเรียม                
นิลพันธ์, 2549: 144) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยดังนี้  
 

T1 X T2 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัยมีความหมายดังนี้  
 T1      หมายถึง    การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  
 X     หมายถึง    การเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 T2     หมายถึง    การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
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4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนมกราคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทําการทดลองด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
จํานวน 4 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ  1  วัน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 
นาที รวมท้ังหมด 8 คาบ  
 

5.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี้   
 5.1  แบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนรายวิชา อ 32202 ช่ือวิชา 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ผู้วิจัยเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เพื่อให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเนื้ อหาท่ีจะเรียน จึงสร้างแบบสํารวจนี้ขึ้นมา 
ประกอบด้วยหัวข้อเนื้อหา 16 เรื่อง แบ่งตามโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน 4 ประเภท คือ 
Descriptive, Compare-Contrast, Cause-Effect, และ Problem-Solution ประเภทละ 4 เรื่อง มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ระดับ 5 หมายถึง มีความต้องการในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความต้องการในระดับมาก  ระดับ 3 หมายถึง มีความต้องการในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อย ระดับ 1 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อยท่ีสุด 
โดยแยกเรียงลําดับความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนตามประเภทของบทอ่าน ประเภทละ 1 เรื่อง
   
 5.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจจํานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้วัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus              
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ  กําหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกได้   1 

คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน  
  5.3  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค   KWL Plus เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จํานวน 4 แผน 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี  1 เรื่อง Facebook, แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง 
Education, แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง A Story of Hope และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง 
Teen Pregnancy หัวข้อเนื้อหาการเรียนผู้วิจัยได้ทําการสํารวจจากความต้องการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ปรับเนื้อหาและความ
ยากง่ายของคําศัพท์ของบทอ่านท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ทางภาษาอั งกฤษของนักเรียน ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่ The 
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Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิด
หลักในการจัดการเรียนรู้ และกําหนดให้นักเรียนห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ต้องได้ระดับ
มากกว่าหรือเท่ากับ B1 
 5.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ด้วยวิธีของ Likert (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543: 107-108) ระดับ 5 หมายถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก ระดับ 3 
หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย และ ระดับ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้  
      4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
      3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นด้วยมาก    
      2.50 – 3.49  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง   
      1.50 – 2.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย    
      1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 

6.  วิธีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 6.1  แบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้  
        6.1.1  ศึกษาแนวการสร้างแบบสํารวจความต้องการเนื้อหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ของ วิสาข์ จัติวัตร )2543:239-258)       
      6.1.2  นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้สํารวจความต้องการของนักเรียนในด้านหัวข้อเนื้อหา ด้าน
กิจกรรมในการเรียนการสอน และด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม กําหนดหัวข้อเนื้อหาตามประเด็นท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน 
           6.1.3  นําแบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนํา  
       6.1.4 นําแบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เสนอต่อ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีจะนํามาจัดทําแผน
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย
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คํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง )Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่าท่ีคํานวณ
ได้ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
   +1   หมายถึง   แน่ใจว่าหัวข้อเนื้อหามีความสอดคล้อง 
   0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าหัวข้อเนื้อหามีความสอดคล้อง 
     -1  หมายถึง   แน่ใจว่าหัวข้อเนื้อหาไม่มีความสอดคล้อง 
จากสูตร    
                IOC =  ∑R 
       N 
  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องของแบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหา
               เรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
  ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
  N   แทน  จํานวนเช่ียวชาญ 
       6.1.5  นําแบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
ปรับปรุงแล้วไปสํารวจความต้องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสนท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 )อ 32202) จํานวน 42 คน         
       6.1.6  นําข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสํารวจความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของหัวข้อเนื้อหาตามความถ่ี 
       6.1.7  สรุปขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสํารวจความต้องการ
หัวข้อเนื้อหาบทอ่าน  
 6.2  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีขั้นตอนการสร้าง และ
ตรวจสอบคุณภาพดังนี้  
       6.2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ และตัวชี้วัด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย 
       6.2.2  วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อพิจารณาระดับ
พฤติกรรม และทักษะท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม แล้วสร้างตารางกําหนดเนื้อหาข้อสอบ )Table 
of Test Specification) ครอบคลุมท้ัง 5 จุดประสงค์หลัก ได้แก่ การหาใจความสําคัญ การหา
รายละเอียดของข้อมูล การบอกความหมายของคําศัพท์ การหาคําอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้องในบริบท และการ
วิเคราะห์องค์รวมเนื้อเรื่อง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Table 
of Reading Comprehension Achievement Test Specification) 
 

No. Reading Objectives 
Mode 

 
Cognitive 

Level 
Item 
Type 

No. of 
Items 

Scoring 

1. To find main idea of the passage.  RC U/A M/C 10 0-1 
2. To find the detail/important points  RC U M/C 10 0-1 
3. To tell the meaning of words.  RC R/U M/C 10 0-1 
4. To identify references in the context.  RC U M/C 10 0-1 
5. To analyse the holistic passage  RC U/A M/C 10 0-1 

Note:  RC = Reading Comprehension      R = Remember   
 U = Understand    A = Analyze     
       6.2.3  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 50 ข้อ ให้ครอบคลุมตัวช้ีวัดซึ่ง โดยคําถามในแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก 
และมีตัวเลือก ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน  
       6.2.4  นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ เสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบตามคําแนะนํา  
       6.2.5  นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ แล้วนําผลการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ) Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เป็นรายข้อ ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีควาสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
  +1   หมายถึง   แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับตัวชี้วัด  
   0  หมายถึง           ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับตัวชี้วัด  
  -1  หมายถึง    แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
จากสูตร  
     IOC =  ∑R    
      N 
     IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับตัวชี้วัด    
   ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ    
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   N   แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญ    
       6.2.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ )Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
มัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 43 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
       6.2.7  นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย )p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจจําแนก )r) ตามเกณฑ์
ต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป )พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 137-145) แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้ 40 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ )1) เลือกข้อสอบกระจายให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ )2) เลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ ข้อสอบท่ีคัดเลือกได้มีความยากง่าย )p) อยู่ระหว่าง 0.26-0.70 ค่าอํานาจจําแนก )r) อยู่
ระหว่าง 0.23-0.55      ดังได้แสดงรายละเอียดไว้ในหน้า 108 
       6.2.8  นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ จํานวน 40 ข้อ 
ไปหาค่า ความเช่ือมั่น )Reliability) โดยการตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ําเสมอและคงท่ีใช้วิธีการของ            
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20  
       6.2.9  นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีปรับปรุงแก้ไข
แล้วไป ทดลองใช้จริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
 6.3  แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus มีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้   
       6.3.1  ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
       6.3.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       6.3.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมขั้นต่าง ๆ 
       6.3.4  นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทคนิค KWL Plus เสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และ ปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนํา   
       6.3.5  นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เสนอต่อ               
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความ เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
)Content Validity) แล้วนําผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง 
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)Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามี
ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
  +1   หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด     
  0  หมายถึง          ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด     
  -1  หมายถึง    แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนไม่รู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด     
จากสูตร  
     IOC =  ∑R    
      N 
     IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับตัวชี้วัด    
   ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ    
   N   แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
       6.3.6  นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใชเทคนิค KWL Plus ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสน จํานวน 42 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  
 6.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWL Plus ใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจบการทดลอง มีข้ันตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้   
       6.4.1  ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎี รูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
       6.4.2  นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี              
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม และด้าน
คุณประโยชน์ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า มี 5 ระดับดังนี้    
  ค่าระดับท่ี 5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย มากท่ีสุด    
  ค่าระดับท่ี 4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก    
  ค่าระดับท่ี 3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง    
  ค่าระดับท่ี 2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย น้อย    
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  ค่าระดับท่ี 1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย น้อยท่ีสุด       
       6.4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา     
       6.4.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา )Content Validity) ภาษา และเกณฑ์การให้คะแนนของรายการประเมิน แล้วนําผลการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญ มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ) Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
 
  +1   หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด     
  0  หมายถึง          ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด     
  -1  หมายถึง    แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนไม่รู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด     
จากสูตร    
     IOC =  ∑R    
      N 
     IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับตัวชี้วัด    
   ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ    
   N   แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญ  
       6.4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ไปจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย    
 

7. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 7.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้        
      7.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง )Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย     
ผู้เช่ียวชาญ 
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      7.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ได้แก่ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา )Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง )Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ   
      7.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ     
ได้แก่ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา )Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง )Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ ค่าความยากง่าย )p) ค่าอํานาจจําแนก )r) ค่าความเช่ือมั่น 
)Reliability) โดยใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20   
      7.1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี ต่อแผนการจัด           
การเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ได้แก่ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา )Validity) ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง )Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

8. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยตนเองตามข้ันตอน ดังนี้  
 8.1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
      8.1.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
              8.1.1.1 แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
    8.1.1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ  
    8.1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
    8.1.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus 
    8.1.1.5 ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเชิญผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  8.1.1.6 ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาตในการดําเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ท่ีเรียนในรายวิชา อ32202 ช่ือวิชา 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4                ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  
      8.1.2 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
บทบาทหน้าท่ีของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม และการวัดและประเมินผลแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
      8.1.3  ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้เทคนิค KWL Plus ก่อนเรียน )Pre-test) ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 42 คน 
พร้อมท้ังเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่มตัวอย่างไว้  
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 8.2. ขั้นทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เดือน
ตุลาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยผู้วิจัยสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างขึ้นจํานวน 4 แผน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 40 นาที โดย
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นก่อนการอ่าน )Pre - Reading)  
 ผู้วิจัยนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คําถามเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงหัวข้อเนื้อหา       
ท่ีจะเรียน และสอนคําศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอ่านเนื้อเรื่องให้แก่นักเรียน จากนั้น
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน กระตุ้นให้นักเรียนดึงความรู้เดิมมาใช้โดยให้สมาชิกในกลุ่ม
ระดมความคิด )Brainstorming) นําเสนอความรู้เกี่ยวกับหัวข้อเนื้อหาท่ีจะเรียน และช่วยกันบันทึก
ข้อมูลลงใน ตาราง KWL ช่องท่ี 1 (K : What do I know) จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันต้ังคําถามในส่ิงท่ี
ต้องการรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านเพื่อกําหนดทิศทางและต้ังจุดประสงค์ในการอ่าน และช่วยกันบันทึกคําถาม
ลงใน ตาราง KWL ช่องท่ี 2 (W : What do I want to learn) 
 ขั้นระหว่างอ่าน )While - Reading)  
 นักเรียนทุกคนอ่านเนื้อเรื่องทีละย่อหน้า ในขณะอ่านหากพบคําตอบของคําถามท่ีต้ังไว้ใน
ช่อง W ให้บันทึกลงในตาราง KWL ช่องท่ี 3 (L : What we want to know) นอกจากนี้หากมี
เนื้อหาส่วนใดท่ีไม่เข้าใจให้บันทึกลงในตารางช่องท่ี 3 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจับใจความสําคัญของ
เนื้อหาท่ีอ่าน นักเรียนสามารถอธิบายแลกเปล่ียนความคิด เปรียบเทียบข้อมูลหรือคําตอบกับสมาชิก
ภายในกลุ่มได้ จนกระท่ังหาข้อสรุปเป็นของกลุ่ม  
  ขั้นหลังอ่าน )Post - Reading)   
  ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะได้สรุปองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการอ่านเนื้อเรื่องจบแล้ว
นักเรียนแต่ละคนอภิปราย แลกเปล่ียนคําถามและคําตอบภายในกลุ่ม จากนั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มและนําเสนอข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับความคิดเห็นสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน นักเรียนเรียบ
เรียงข้อมูลใหม่ท่ีได้ จัดระบบข้อมูลแล้วนําเสนอในรูปแบบของแผนภาพความคิด )Mind Mapping) 
ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางการอ่าน หลังจากเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผน  
 8.3 ขั้นหลังการทดลอง หลังจากการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ท้ัง 4 แผน 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้        
      8.3.1 ทดสอบหลังเรียน )Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการ           
อ่านภาษาอังกฤษ             
      8.3.2 นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้                   
ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  
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9. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 9.2  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้    
       9.2.1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐานหรือสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
       9.2.2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดย

การวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ) ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D.) และทดสอบค่าที )t-test) แบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน )Dependent)          
       9.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยการ วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ) ̅) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน )S.D.) โดยเรียงลําดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus จากน้อยไปหามากดังนี้        
      1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus ความหมายโดยเฉล่ียในระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด                
      1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus ความหมายโดยเฉล่ียในระดับเห็นด้วยน้อย                
      2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus ความหมายโดยเฉล่ียในระดับเห็นด้วยปานกลาง                
      3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus ความหมายโดยเฉล่ียในระดับเห็นด้วยมาก           
      4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus ความหมายโดยเฉล่ียในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL  Plus 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญ 3 คน นําไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสน ท่ีเรียนในรายวิชา  อ32202 ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 จํานวน 42 คน โดยทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน และ สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และ
ข้อคําถามในการวิจัย ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจของนักเรียน 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ท่ีกําหนดว่า เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL  Plus 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 42 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL Plus 1 ฉบับ จํานวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ )Multiple Choice) คําถามในแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก และมีตัวเลือก ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 
ตัวเลือก คะแนนเต็ม 40 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือ             
ไม่ตอบได้ 0 คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ                  
วัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL Plus ท้ังก่อนเรียนและ
หลังเรียน จากนั้นจึงนําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ             
หาผลต่าง )D) ของคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียน ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
42 คน ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus และผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
ลําดับ

ที ่
คะแนนเต็ม 40 ผลต่าง 

)D) 
 ลําดับ

ที ่
คะแนนเต็ม 40 ผลต่าง 

)D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 10 24 14 13 18 26 6 
2 16 26 10 14 18 28 10 
3 13 27 14 15 20 24 4 
4 15 17 2 16 23 25 2 
5 13 23 10 17 18 26 8 
6 18 22 4 18 16 21 5 
7 20 32 12 19 23 30 7 
8 10 13 3 20 20 25 5 
9 11 18 7 21 12 20 8 
10 14 16 2 22 10 22 12 
11 15 24 9 23 17 20 3 
12 16 25 9  24 16 23 7 
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ตารางท่ี 4 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  
              42 คน ก่อน และหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus และผลต่างของคะแนน  
              ก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ) 
ลําดับ

ที ่
คะแนนเต็ม 40 ผลต่าง 

)D) 
 ลําดับ

ที ่
คะแนนเต็ม 40 ผลต่าง 

)D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
25 14 18 4 34 21 27 6 
26 23 30 7 35 22 36 14 
27 22 30 8 36 16 23 7 
28 15 22 7 37 19 25 6 
29 28 34 6 38 16 23 7 
30 24 30 6 39 18 27 9 
31 19 28 9 40 18 25 7 
32 17 30 13 41 24 30 6 
33 28 37 9 42 11 15 4 

 ̅ 17.14 24.35  
S.D. 4.51 5.37 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 
จํานวน 42 คน หลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนเรียน จากการ   ทําแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน จํานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 14 
คะแนน ผลต่างของคะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 2 คะแนน 
 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

กลุ่มทดลอง N คะแนน
เต็ม 

 ̅ S.D.  ̅ t-test df p-value 

การทดสอบก่อนเรียน 42 40 17.14 4.51 
7.16 14.01* 41 0.000 

การทดสอบหลังเรียน 42 40 24.35 5.37 
 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีค่าเฉล่ีย ) ̅ ) เท่ากับ 24.35 S.D. เท่ากับ 5.37 สูง

กว่าค่าเฉล่ีย ) ̅ ) ของผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน
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เรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus ซึ่งมีค่าเท่ากับ 17.14 คะแนนผลต่างเฉล่ีย ) ̅) ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus ของนักเรียน มีค่าเท่ากับ 7.16 ค่าทดสอบ t-test มีค่าเท่ากับ 
14.01 (p<0.05) จากค่าสถิติดังกล่าวแสดงว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus สูงกว่าความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1  
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  

 หลังจากทําการสอนโดยใช้เทคนิค KWL Plus แต่ละบท ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 42 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus โดยประเมิน จํานวน 16 ข้อ จากนั้นนําค่าระดับท่ีได้ มาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วนําไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ 

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 กิจกรรมข้ันก่อนการอ่าน )Pre-reading) ช่วยสร้าง

จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
4.21 0.82 มาก    6 

1.2 กิจกรรมข้ันระหว่างการอ่าน )While-reading)  
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้ดี 

4.26 0.86 มาก 5 

1.3 กิจกรรมข้ันหลังการอ่าน )Post-reading) ช่วยให้เข้าใจ
เน้ือหาได้ดี 

4.11 0.87 มาก 7 

1.4 การเชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมช่วยให้เข้าใจ
เน้ือหามากข้ึน 

4.31 0.71 มาก 3 

1.5 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับต่อเน่ืองชัดเจน 4.33 0.74 มาก 2 
1.6 สื่อการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม 4.36 0.77 มาก 1 
1.7 การสร้างแผนผงัความคิดช่วยจัดระบบข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 4.29 0.85 มาก 4 
คะแนนรวมเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.27 0.81 มาก (4) 
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ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  
              )ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ 

2. ด้านเน้ือหา 
2.1 ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.29 0.90 มาก 2 
2.2 ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.19 1.08 มาก 3 
2.3 เน้ือหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.52 0.91 มากท่ีสุด 1 
คะแนนรวมเฉลี่ยด้านเน้ือหา 4.33 0.97 มาก (3) 
3. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
3.1 รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษ 4.52 0.88 มากท่ีสุด 2 
3.2 ครูทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรม

ได้อย่างทั่วถึง 
4.71 0.73 มากท่ีสุด 1 

3.3 การแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความมั่นใจในการตอบคําถาม 4.26 1.02 มาก 3 
คะแนนรวมเฉลี่ยด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.48 0.91 มาก (1) 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนมากข้ึน 4.33 0.87 มาก 3 
4.2 นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 4.48 0.91 มาก 2 
4.3 นักเรียนนํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการอ่านนอกห้องเรียน 4.50 0.88 มากท่ีสุด 1 
คะแนนรวมเฉลี่ยด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.44 0.89 มาก (2) 
คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.35 0.88 มาก  
 

 จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉล่ีย ) ̅) เท่ากับ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.88 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นลําดับท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย ) ̅) เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.91 นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ท่ีได้รับเป็นลําดับท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 

) ̅) เท่ากับ 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.88 นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านเนื้อหาเป็น

ลําดับท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย ) ̅) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.97 และนักเรียนเห็น

ด้วยมากในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย ) ̅) เท่ากับ 4.27ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.81  
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 นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  
แต่ละด้านดังนี้ 
 1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการเรียนรู้โดยรวม        
อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อันดับท่ี 1 ได้แก่ ข้อ 3.2 ครูทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา

และช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง ) ̅ = 4.71, S.D. = 0.73) อันดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อ 3.1 

รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษ ) ̅ = 4.52, S.D. = 0.88) และอันดับท่ี 3 ได้แก่           

ข้อ 3.3 การแลกเปล่ียนความรู้สร้างความมั่นใจในการตอบคําถาม ) ̅ = 4.26, S.D. = 1.02) 
 2. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อันดับท่ี 1 ได้แก่ ข้อ 4.3 นักเรียนนํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้

กับการอ่านนอกห้องเรียน ) ̅ = 4.50, S.D. = 0.88) อันดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อ 4.2 นักเรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ) ̅ = 4.48, S.D. = 0.91) และอันดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อ 4.1 นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น ) ̅ = 4.33, S.D. = 0.87) 
 3. ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาท่ีเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อันดับท่ี 1 ได้แก่ ข้อ 2.3 เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน            

) ̅ = 4.52, S.D. = 0.91) อันดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อ 2.1 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของ

นักเรียน ) ̅ = 4.29, S.D. = 0.90) และอันดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อ 2.2 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับ

เวลาเรียน ) ̅ = 4.19, S.D. = 1.08) 
 4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาท่ีเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อันดับท่ี 1 ได้แก่ 1.6 ส่ือการสอนเหมาะสมกับ

กิจกรรมและสอดคล้องกับเนื้อหา ) ̅ = 4.36, S.D. = 0.77) อันดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อ 1.5 ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับต่อเนื่องชัดเจน ) ̅ = 4.33, S.D. = 0.74) อันดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อ 1.4 การ

เช่ือมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ) ̅ = 4.31, S.D. = 0.71) อันดับท่ี 

4 ได้แก่ ข้อ 1.7 การสร้างแผนผังความคิดช่วยจัดระบบข้อมูลท่ีได้จากการอ่าน ) ̅ = 4.29, S.D. = 
0.85) อันดับท่ี 5 ได้แก่ ข้อ 1.2 กิจกรรมขั้นระหว่างการอ่าน )While-reading) ช่วยพัฒนาทักษะการ

อ่านได้ดี ) ̅ = 4.26, S.D. = 0.86) อันดับท่ี 6 ได้แก่ ข้อ 1.1 กิจกรรมขั้นก่อนการอ่าน )Pre-reading) 

ช่วยสร้างจุดมุ่งหมายในการอ่าน ) ̅ = 4.21, S.D. = 0.82) และ อันดับท่ี 7 ได้แก่ ข้อ 1.3 กิจกรรม

ขั้นหลังการอ่าน )Post-reading) ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี ) ̅ = 4.11, S.D. = 0.87) 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL  Plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ท่ีเรียนรายวิชา อ32202   ช่ือ
วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
จํานวน 42 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย )Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมจํานวนท้ังหมด 8 ช่ัวโมง  
 
การด าเนินการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการทดลองด้วยตนเองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 42 คน ท่ีเรียนรายวิชา อ32202 ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที 
รวมท้ังหมด 8 คาบผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ก่อนเรียนจํานวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ )Multiple Choice) คําถามในแต่ละข้อมี 
4 ตัวเลือก และมีตัวเลือก ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 40 คะแนน กําหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 
1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงเริ่มดําเนินการสอนด้วยตนเอง ท้ัง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหลังจาก
จบกระบวนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจะได้ทําแบบทดสอบท้ายบท เมื่อ
ดําเนินการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นนําผลคะแนนท่ีได้มา

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ) ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D.) และการทดสอบค่า
ทีแบบอิสระ )t-test Independent) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนด้วยเทคนิค KWL Plus และหลังเรียนด้วย
เทคนิค KWL Plus สําหรับความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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เทคนิค KWL Plus จํานวน  16  ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ) ̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1.  ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้เทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL  Plus อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยเรียงลําดับจากคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดไปหาคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ดังนี้ 
1) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 2) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 3) ด้านเนื้อหา และ 4) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้  
      2.1  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการเรียนรู้
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 3.2 ครูทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง และรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ข้อท่ี 3.3 การ
แลกเปล่ียนความรู้สร้างความมั่นใจในการตอบคําถาม 
      2.2  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 4.3 นักเรียนนํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการ
อ่านนอกห้องเรียน และรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ข้อท่ี 4.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น 
       2.3  ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาท่ีเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 2.3 เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และ
รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ข้อท่ี 2.2 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 
       2.4  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1.6  ส่ือการสอนเหมาะสมกับ
กิจกรรมและสอดคล้องกับเนื้อหา และรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ข้อท่ี 1.3 กิจกรรมขั้นหลัง
การอ่าน )Post-reading) ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องผลของการใช้เทคนิค KWL Plus ในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้เทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
      1.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL  Plus ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน   โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
มัธยมฐานบินกําแพงแสนด้วยความละเอียดรอบคอบ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ กล่าวคือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมาย และเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา เพราะเป็นการนํามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดไปสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) 
      1.2  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL  Plus ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจน และเป็นระบบ โดยผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ตามแนวคิดของ Carr and Ogle (1987) ซึ่งได้เสนอไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น K (What do I 
Know) 2) ขั้น W (What do I want to Learn) 3) ขั้น  L1 (What I Learned) 4) ขั้น L2 (Mapping) 
และ 5) ขั้น L3 ( Summarizing) มาบูรณาการกับแนวคิด Buehl (2004) ซึ่งได้กําหนดขั้นตอนการ
สอนอ่านไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนการอ่าน )Pre-reading) 2) ขั้นระหว่างการอ่าน )While-
reading) และ 3) ขั้นหลังการอ่าน )Post-reading) ผู้วิจัยได้นําขั้นตอนการสอนอ่านดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้  
  1.2.1  ขั้นก่อนการอ่าน )Pre-reading) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเร้าความสนใจของ
นักเรียนโดยการใช้รูปภาพและคําถามท่ีครูสร้างขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหัวข้อเนื้อหาท่ีจะเรียน 
นําเสนอคําศัพท์ท่ีมีประโยชน์ต่อความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านแก่นักเรียน สมุทร เซ็นเชาวนิช )2549: 15 
อ้างถึงใน อมรศรี แสงส่องฟ้า, 2545: 89) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจในการอ่านประกอบกับการท่ีไม่สามารถ
อ่านคําศัพท์ หรือไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ท่ีมีอยู่ในข้อความท่ีกําลังอ่านทําให้นักเรียนไม่เกิด
ความเข้าใจในการอ่านและยังรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องยากลําบากน่าเบื่อหน่ายมากยิ่งขึ้น การเพิ่มพูน
ความรู้ด้านคําศัพท์ให้แก่นักเรียนจึงมีความจําเป็นในขั้นก่อนการอ่าน ในขั้น K (What do I Know) 
ช่วยให้นักเรียนสํารวจและประมวลความรู้และประสบการณ์ของตนเองเพื่อเช่ือโยงกับหัวข้อเรื่องหรือ
ประเด็นท่ีอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Nunan (1999: 201) ท่ีกล่าวว่า ประสบการณ์เดิมของ
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นักเรียนเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าในเนื้อหาท่ีเรียน กล่าวคือ โครงสร้างความรู้คือพื้นฐาน
ของความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตท่ีนําไปสู่กรอบท่ีเป็นแนวคิดใหม่ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากนี้ Carrell and Eisterhold (1983: 560) ยังได้สนับสนุน
ว่า ผู้อ่านท่ีมีความรู้ เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีอ่านจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีและรวดเร็วกว่าผู้ท่ีไม่มี
ประสบการณ์ความรู้ในเรื่องนั้นเลย  
       1.2.2  ขั้นระหว่างการอ่าน )While-reading) ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้
ต้ังคําถาม )W: What do I want to know) ซึ่งคําถามท่ีได้อาจเกิดจากการร่วมกันพิจารณาจาก
หัวข้อเรื่องว่ามีแนวโน้มท่ีจะพบข้อมูลในเนื้อเรื่องหรือเป็นคําถามท่ีสะท้อนถึงส่ิงท่ีนักเรียนต้องการ
ทราบจากเรื่องท่ีเรียนก็ได้ การต้ังคําถามก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในอ่าน และ
สามารถตรวจสอบข้อมูลในขณะอ่านได้ด้วย ชาตรี สําราญ )2545: 9) กล่าวว่า คําถามเป็นสุดยอดของ
การกระตุ้นให้เด็กคิด และนําพาให้เด็กเดินไปตามลู่ทางท่ีจะค้นหาคําตอบ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้
และมีระดับความคิดท่ีแตกต่างกัน เมื่อถูกกระตุ้นด้วยคําถามท่ีถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ณันท์ขจร 
กันชาติ )2550: 67)  ได้กล่าวว่า การใช้คําถามในการสอนอ่านทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการ
อ่านเนื้อหามากยิ่งขึ้น เพราะว่าคําถามช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิดและพยายามหาคําตอบในขั้นตอน
การอ่าน ดังนั้น การใช้คําถามจึงเป็นแนวทางให้นักเรียนอ่านเนื้อหาท่ีอยู่ ในขอบเขต ทําให้การอ่านมี
จุดมุ่งหมายและเข้าใจดียิ่งขึ้น  
  1.2.3  ขั้นหลังการอ่าน )Post-reading) ในขั้นตอนนี้ นักเรียนเกิดสมาธิและมี

ปฏิสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่านโดยตรง ข้อมูลในช่อง (L: What I Learned) เป็นได้ท้ังข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ

ประเด็นค าถามท่ีต้ังไว้หรือข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีนักเรียนไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้ ในขั้น (L2: 

Mapping) ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกกระบวนการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ สมบัติ ค ามูลแก้ว (2555: 19) 

กล่าวว่า แผนผังความคิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสมองให้เกิดการคิดแบบรอบด้าน 

ช่วยให้เห็นภาพรวมของเรื่องและประเด็นต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ส่งผลต่อความเข้าใจ ความจ า การคิด

สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินหาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อนักเรียนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจึงส่งผลให้สามารถเขียนสรุปเพื่อน าเสนอความคิดรวบยอดจาก

เรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (L3: Summarizing)  

 2.  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.35 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับความคิดเห็น

จากคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดไปยังคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด พบว่า ล าดับท่ี 1 คือ ด้านบรรยากาศในการ
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เรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจาก ครูท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมแก่

นักเรียนได้อย่างท่ัวถึง หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สีหน้าและแววตาของนักเรียนอยู่เสมอ ท าให้

ทราบได้ว่านักเรียนคนใดก าลังเผชิญปัญหาในการอ่าน และพูดคุยซักถามเพื่อนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย

และสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษ พิมพาพัญ ทองกิ่ง )2563) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอน

ในช้ันเรียน เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีจะต้องใช้กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยกลยุทธ์การจัดช้ัน เรียน

อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ ซึ่งครูจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปล่ียนพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของการศึกษา ชัยอนันต์ สมุทวณิช )2543) ได้ให้ความเห็นว่า การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสําคัญท่ีสุด ควร

เริ่มต้นจากส่ิงใกล้ตัวผู้เรียนรู้มากท่ีสุด คือความรู้สึกภายใน ท้ังนี้จะต้องไม่มีบรรยากาศของความกลัว 

ความหวาดระแวง ความดูหมิ่นเหยียดหยาม ติเตียน บรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวผู้เรียนเป็น

สําคัญจะต้องให้อิสรภาพแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอิสรภาพจากความหวาดกลัว ซึ่งจากความเห็นดังกล่าว

แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของบรรยากาศทางจิตวิทยาหรือบรรยากาศทางจิตใจมีความส าคัญและมี

อิทธิพลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ดังท่ี พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2001: 5-9) กล่าวว่า เมื่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียนเป็นไปในเชิงบวก และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

ไม่มีความหวาดระแวงกัน ปราศจากการติและวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบหรือทางไม่ดี ทุกคนให้ความ

ร่วมมือซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและราบรื่นนั้น ซึ่งท้ังครู

และนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกัน  

     ล าดับท่ี 2 คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  มี

กระบวนการฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ และช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจของนักเรียนให้สูงขึ้น ท้ังยังสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ไปใช้ในการ

อ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ได้ด้วย ล าดับท่ี 3 คือ ด้านเนื้อหา ท้ังนี้ อาจเป็นผลมาจาก 

เนื้อหาท่ีเรียนมีความทันสมัย เป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน เหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน ท าให้นักเรียนสร้างความคุ้นเคยกับเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ (2012: 

36) กล่าวว่า บทอ่านท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องเลือกบทอ่านท่ีตรงกับความสนใจ 

ระดับช้ันและความต้องการของนักเรียน เนื้อหาในบทอ่านนั้นจะต้องมีประโยชน์ก่อให้เกิดความคิดท่ีดี 

สร้างสรรค์ ซึ่งผู้อ่านสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในแง่ของศีลธรรม จริยธรรมอันดี นอกจากนี้

บทอ่านจะต้องมีการใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับกลวิธีการแต่งและประเภทของบทอ่านด้วย 
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     ล าดับสุดท้ายนักเรียนประเมินให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus น้อย

กว่าด้านอื่น เป็นไปได้ว่าขั้นตอนการท ากิจกรรมมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน และกระตุ้นให้นักเรียน

เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมท้ังหมด นักเรียนบางคนยังคุ้นชินกับการอ่านตามวิธีการสอนแบบเก่า ท่ีมีครูท า

หน้าท่ีป้อนข้อมูลโดยการแปลบทอ่านให้นักเรียนฟัง เมื่อเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้นักเรียนจึงต้องใช้

เวลาในการปรับตัว นอกจากนี้นักเรียนยังขาดประสบการณ์และความรู้เดิมท้ังในด้านเนื้อหาและภาษา 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

 1.  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรีนการสอนด้วย
เทคนิค KWL Plus ควรมีจ านวนเวลาในการสอนครั้งละ 2  คาบเรียน เพื่อช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้      
มีความต่อเนื่อง 
 2.  การเลือกเนื้อหาการสอน ระดับความยากง่ายของภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหามี
ความสอดคล้องกับระยะเวลาท่ีใช้ในการสอน และควรมีการเรียงลําดับการสอนจากบทอ่านท่ีง่ายไป
หาบทอ่านท่ีมีความยาก 
 3.  ในกระบวนการจัดการเรียการสอน ครูควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และให้การ
ช่วยเหลือแนะนํา รวมถึงอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากท่ีสุด 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านอื่น ๆ เช่น การฟัง การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนสรุปความ        
เป็นต้น 
 2.  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกับระดับช้ันอื่นต่อไป 
 3.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยเทคนิค KWL Plus ร่วมกับการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบอื่น 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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กานต์มณี ศักดิ์เจริญ  .)2546 .) กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา 

ลาดพร้าว. 
การุณันท์ รัตน์แสนวงษ์ ) .2548 .)การใช้ภาษาไทย . กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี .เจ. พริ้นต้ิง. 
กรมวิชาการ . )2545 .) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ  ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
จารุณี ปล่องบรรจง. (2557). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม  

KWL-Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษนร์พิทยา 2 . FEU 
ACADEMIC REVIEW มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 8(1), 132-142. 

จินตนา ใบกาซูยี ) .2543.)  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก .กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์. 
เจมใจ สระใหญ่ ) .2560) . การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี KWL Plus  

ที่ มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และการคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 36(4), 42-52. 

ฉัตรสุดา ดวงพลอย ) .2542.) แนวคิดภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและจิตวิทยาการเรียนรู้และการอ่าน 
ภาษาอังกฤษ .วารสารภาษาปริทัศน์,  4)1) , 15. 

ฉลาด สิทธิคุณ . ) 2552). ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-L Plus .วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ . )2542). การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน )Reading and Reading  
Promotion). กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร. 
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ชัยอนันต์ สมุทวณิช. )2543). ระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 12 ปี ที่สอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 . กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

ชาตรี เกิดธรรม. )2545). เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. พิมครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:  
บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.  

ชาตรี สําราญ. (2545). คิดและถาม: ศิลปะแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน. กรุงเทพมหานคร:  
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์. 

ณภัทร วุฒิวงศา. )2557) กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ. วารสารนักบริหาร  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 34(1), 89-97. 

ณัฏฐิณี ทินวงษ์ ) .2554 .) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนประถมศึกษา. การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ณันท์ขจร กันชาติ ) .2550 .) ผลการสอนอ่าน SQ3R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมี 
วิจารณญาณและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 

ถิรวัฒน์ ตันทนิส ) .2550 .) กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษกับทฤษนีพื้นความรู้เดิม .  
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 29) พิเศษ), 120-134. 

ถิรวัฒน์ ตันทนิส ) .2551 .) การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านเนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษที่เหมาะ 
กับเพศระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพศชายและเพศหญิง  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับต่างกัน . วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมมณี ) .2547 .) ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บัญชา อึ้งสกุล. (2545). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักการ ทักษะ และการ 
ปฏิบัติการ. วารสารวิชาการ. 5(7), 52-70. 

บรรพตี แดนขนบ ) .2557 .) ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus ที่มีต่อ 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  . วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,  6)16) ,  113-121.  

ปิยะนุช  พุฒแก้ว. ( 2561 .) โครงสร้างข้อความอธิบายความ )Expository Text Structure): จาก 
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แนวคิดสู่การปฏิบั ติเพื่อ เสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  .  วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร์,  36) พิเศษ),  53-80 .  

ปวริศา ประทุมจร ) .2561 .) การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค 
การสอนอ่านแบบ DR-TA .วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

12)1) , 94-102. 
ปองเอก เพ็งลุน ) .2563 .) การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิค KWL- 

Plus กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 เขตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  .6)2) , 99-111.  

พนิดา สมัยคมสัน . )2555) . ผลการใช้เทคนิค KWL-Plus ต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดราชโอร ส. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอั งกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . (2563). Establishment and Movement of Psycholinguistics   
              

การก าเนิดและการพัฒนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธนบุรี. 15(1), 139-148.   

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ) .2544 .) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิด วิธีและเทคนิคการ 
สอน 1. กรุงเทพมหานคร: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์. 

พิมพาพัญ ทองกิ่ง ) .2563 .) บทบาทครูกับการจัดบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวกในศตวรรษที่ 21.  
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  .4)1) ,  50-59.  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์) .2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พรชัย แสงอุ่น ) .2560 .) การเปรียบเทียบผลการเรียนทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยวิธีการสอนแบบ  KWL-Plus. การศึกษาอิสระปริญญา
ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ ) .2549 .) อ่านเป็น: เรียนก่อน สอนเก่ง .กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคช่ันส์. 

มาเรียม นิลพันธุ์) .2549). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. นครปฐม: 
โครงการส่งเสริมการผลิตตํารา และเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มาลินี สุทธิเวช. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย 
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เทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสาร มจร พุทธปัญญา
ปริทรรศน์. 4)2), 99-114. 

เรวดี หิรัญ . )2540 .) แนวคิดและเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา .  
กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ ) .2555 .) การพัฒนาโมดูลการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจที่เน้นจริยธรรม 
ธุรกิจเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความตระหนักด้านจริยธรรมทาง
ธุรกิจส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ . วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิไลรัตน์ วสุริย์. (2545). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเก่ียวกับ 
ท้องถ่ินในรายวิชา อ 0112  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
จังหวัดลพบุรี .  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ        

ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิสาข์ จัติวัต์ ) .2543 .) การสอนอ่านภาษาอังกฤษ )Teaching English Reading  

Comprehension). พิมพ์ครั้งท่ี 2 . นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
แวววิภา ภักดีอาษา) .2533). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น   
      

ปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ที่มีระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเร่ืองที่อ่านแตกต่างกัน   .วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศุภิสรา กุมาทะ ) .2562 .) ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อการพัฒนาทักษะการ 
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สถิรพร รักษ์คัมภีร์ ) .2560) . การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ QAR  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

สมุทร เซ็นเชาวนิช ) .2549 .) เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ. พิมพ์ครั้งท่ี 6 .  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุพัตรา มูลละออง. (2557). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่าน 
กลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผนผังกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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ภาคผนวก ก  

ตัวอย่างแผนจัดการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ในการวิจัย เร่ือง ผลของการใช้เทคนิค KWL Plus  

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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Direction: Read the passage and choose the best answer. 

1. The topic of the passage would be _____. 

a. Facebook b. Instagram 

c. Twitter d. social networking site 

 

2. According to the first paragraph, we can infer that _____. 

a. Facebook is a popular translation networking service 

b. most people around the world are Facebook memberships 

c. the 2.89 billion Facebook users have to communicate in English 

d. Facebook, Instagram, and Twitter were created by the same organization 

 

3. The word “whom” in line 8 refers to _____. 

a. Mark Zuckerberg b. Dustin Moskovitz and Chris Hughes  

c. Eduardo Saverin d. All correct 

 

4. The word “expand” in line 9 can be replaced by _____. 

a. broaden b. decrease c. limit d. suggest 

 

5. What is the main idea of the second paragraph? 

a. How Facebook had been generated  

b. The background of Harvard University 

c. The statistic of Facebook using in 2004  

d. The reason why Facebook becomes popular 

 

6. What activity can’t people  do on Facebook? 

a. To read news  b. To share their activities 

c. To talk to Mark Zuckerberg d. To communicate with old friends 

 

7. What might be at risk of Facebook?   

a. religion b. privacy  c. membership d. entertainment 

 

8. The word “It” in line 19 refers to _____. 

a. Facebook b. harm c. privacy d. responsibility 

 

9. The word “flagged” in line 22 is closest in meaning to _____. 

a. deleted b. reported c. analyzed d. destroyed 

 

10. All of the following are false EXCEPT _____. 

a. AI is the best clear-cut violent cases moderator 

b. people hardly ever use Facebook because it is not popular 

c. Facebook has made Zuckerberg a billionaire when he turned 31 

d. you are not allowed to protect stranger to know your information on Facebook 

Directions: Read the passage and choose the best answer. 
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ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ภาคผนวก ค  

การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ตารางท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 (อ32202) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ข้อ จุดประสงค์ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Text structure: Descriptive 
1.  Google  +1 +1 +1 3 1.00 
2.  Facebook +1 +1 +1 3 1.00 
3.  Stem Cells  +1 +1 +1 3 1.00 
4.  Telemarketing +1 +1 +1 3 1.00 
Text structure: Comparison 
5.  Festival  +1 +1 +1 3 1.00 
6.  Education  +1 +1 +1 3 1.00 
7. Culture Shock +1 +1 +1 3 1.00 
8. Natural Disaster +1 +1 +1 3 1.00 
Text structure: Cause and Effect 
9. Malaria  +1 +1 +1 3 1.00 
10. The Stress +1 +1 +1 3 1.00 
11. Coronavirus +1 +1 +1 3 1.00 
12. Global Warming  +1 +1 +1 3 1.00 
Text structure: Problem and Solution 
13. Pollution +1 +1 +1 3 1.00 
14. Facing Phobias +1 +1 +1 3 1.00 
15. Unemployment  +1 +1 +1 3 1.00 
16. Teen Pregnancy +1 +1 +1 3 1.00 
 

 

 



  109 

ตารางท่ี 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อ จุดประสงค์ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.  To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
2.  To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
3.  To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
4.  To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
5.  To find the detail/important points  +1 +1 +1 3 1.00 
6.  To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
7. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
8. To identify references in the context  +1 +1 +1 3 1.00 
9. To tell the meaning of words  +1 +1 +1 3 1.00 
10. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
11. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
12. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
13. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
14. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
15. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
16. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
17. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
18. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
19. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
20. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง )IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจโดยผู้เช่ียวชาญ )ต่อ)  
 

ข้อ จุดประสงค์ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

21. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
22. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
23. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
24. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
25. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
26. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
27. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
28. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
29. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
30. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
31. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
32. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
33. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
34. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
35. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
36. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
37. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
38. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
39. To tell the meaning of words +1 +1 0 3 1.00 
40. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง )IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจโดยผู้เช่ียวชาญ )ต่อ)  
 

ข้อ จุดประสงค์ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

41. To find the detail/important points +1 +1 +1 3 1.00 
42. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
43. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
44. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
45. To tell the meaning of words +1 +1 +1 3 1.00 
46. To identify references in the context +1 +1 +1 3 1.00 
47. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
48. To find topic and main idea of the passage +1 +1 +1 3 1.00 
49. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
50. To analyse the passage information +1 +1 +1 3 1.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  112 

ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 FACEBOOK 
 

รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 . สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2 . จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  +1 +1 +1 3 1.00 
3 . เนื้อหา 

3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 ความยาก-ง่ายของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 

4 . กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สะท้อนขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 

5 . สื่อ /แหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

5.4 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
6 . เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 

6.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 EDUCATION 
 

รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 . สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2 . จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  +1 +1 +1 3 1.00 
3 . เนื้อหา 

3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 ความยาก -ง่ายของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 
4 . กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 

4.3 สะท้อนขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 
5 . สื่อ /แหล่งเรียนรู้  

5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 

5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
5.4 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 

6 . เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 A STORY OF HOPE 
(MALARIA) 

 

รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 . สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2 . จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  +1 +1 +1 3 1.00 

3 . เนื้อหา 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

3.2 ความยาก-ง่ายของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 
4 . กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 

4.3 สะท้อนขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 
5 . สื่อ /แหล่งเรียนรู้  

5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 

5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
5.4 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 

6 . เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 TEEN PREGNANCY 
 

รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 . สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2 . จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  +1 +1 +1 3 1.00 
3 . เนื้อหา 

3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 ความยาก-ง่ายของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 

4 . กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สะท้อนขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 

5 . สื่อ /แหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 

5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 

5.4 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  +1 +1 +1 3 1.00 
6 . เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา  +1 +1 +1 3 1.00 

6.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWL Plus 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  กิจกรรมข้ันก่อนการอ่าน )Pre-reading) ช่วยสร้าง

จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
+1 +1 +1 3 1.00 

2.  กิจกรรมข้ันระหว่างการอ่าน )While-reading)  
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้ดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.  กิจกรรมข้ันหลังการอ่าน )Post-reading) ช่วยให้เข้าใจ
เน้ือหาได้ดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  การเช่ือมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมช่วยให้เข้าใจ
เน้ือหามากข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.00 

5.  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับต่อเน่ืองชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 
6.  สื่อการสอนเหมาะสมกับกจิกรรมและสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.00 
7.  การสร้างแผนผังความคิดช่วยจัดระบบข้อมูลท่ีได้จากการ

อ่าน 
+1 +1 +1 3 1.00 

ด้านเนื้อหา 
8.  ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับของนักเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
9.  ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
10.  เน้ือหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
11.  รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษ +1 +1 0 2 0.67 
12.  ครูทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการปฏิบัติ

กิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 
+1 +1 0 2 0.67 

13.  การแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความมั่นใจในการตอบคําถาม +1 +1 0 2 0.67 
ด้านประโยชน์ที่ได้รบั 
14. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน +1 +1 +1 3 1.00 
15. นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 
16. นักเรียนนํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการอ่านนอกห้องเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 14 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ  
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ข้อที่ P R คุณภาพข้อสอบ  ข้อที่ P R คุณภาพข้อสอบ 

1 0.56 0.36 ใช้ได้  26 0.54 0.32 ใช้ได้ 

2 0.51 0.36 ใช้ได้  27 0.30 0.23 ใช้ได้ 

3 0.37 0.27 ใช้ได้  28 0.37 0.36 ใช้ได้ 

4 0.37 0.27 ใช้ได้  29 0.07 0 ใช้ไม่ได้ 

5 0.60 0.45 ใช้ได้  30 0.44 0.23 ใช้ได้ 

6 0.49 0.32 ใช้ได้  31 0.49 0.23 ใช้ได้ 

7 0.28 0.45 ใช้ได้  32 0.51 0.55 ใช้ได้ 

8 0.56 0.36 ใช้ได้  33 0.33 0.45 ใช้ได้ 

9 0.70 0.36 ใช้ได้  34 0.23 0.05 ใช้ไม่ได้ 

10 0.40 0.50 ใช้ได้  35 0.65 0.36 ใช้ได้ 

11 0.28 0.27 ใช้ได้  36 0.67 0.23 ใช้ได้ 

12 0.49 0.23 ใช้ได้  37 0.14 0 ใช้ไม่ได้ 

13 0.32 0.27 ใช้ได้  38 0.81 0.23 ใช้ไม่ได้ 

14 0.16 0.23 ใช้ไม่ได้  39 0.44 0.32 ใช้ได้ 

15 0.42 0.27 ใช้ได้  40 0.70 0.45 ใช้ได้ 

16 0.19 0 ใช้ไม่ได้  41 0.33 0.36 ใช้ได้ 

17 0.35 0.32 ใช้ได้  42 0.58 0.32 ใช้ได้ 

18 0.35 0.23 ใช้ได้  43 0.33 0.27 ใช้ได้ 

19 0.28 0.27 ใช้ได้  44 0.33 0.55 ใช้ได้ 

20 0.74 0.45 ใช้ได้  45 0.42 0.45 ใช้ได้ 

21 0.65 0.45 ใช้ได้  46 0.30 0.32 ใช้ได้ 

22 0.84 0 ใช้ไม่ได้  47 0.26 0.41 ใช้ได้ 

23 0.28 0.27 ใช้ได้  48 0.25 0.23 ใช้ได้ 

24 0.42 0.36 ใช้ได้  49 0.28 0.27 ใช้ได้ 

25 0.09 0.05 ใช้ไม่ได้  50 0.35 0.32 ใช้ได้ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

 

 

 

 



  118 

หมายเหตุ 

1 .  ข้อสอบท้ังหมดมี 50 ข้อ จะมีค่าความยากง่าย ) p )ตามเกณฑ์ ระหว่าง 0.25-0.70  

    ค่าอํานาจจําแนก )r) ตามเกณฑ์ ระหว่าง 0.25-0.80  

2 .  ข้อสอบมีความยากง่าย )p )ระหว่าง 0.07-0.84 และมี ค่าอํานาจจําแนก )r) ระหว่าง 0-0.55  

3.   แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่น )Reliability) เท่ากับ 0.89 ซึ่งการหา ความเช่ือมั่น )Reliability) 

ของ 

    ข้อสอบปรนัย ได้คํานวณหาจากข้อสอบท่ีมีคุณภาพ จํานวน 40 ข้อ ส่วนข้อสอบข้อท่ี 4, 14, 16,     

    23, 25, 29, 34, 37, 38 และ 48 เป็นข้อสอบไม่มีคุณภาพ จึงไม่นํามาคํานวณหาค่าความเช่ือมั่น  

    ) Reliability) 

    จํานวนข้อสอบท่ีใช้ได้ 42 ข้อ ได้แก่ 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  

    19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  

     47, 48, 49 และ 50 

    จํานวนข้อสอบท่ีนําไปใช้ 40 ข้อ ได้แก่ 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  

    19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  

     47, 49 และ 50  

4.  ข้อสอบท่ีใช้ได้จะถูกกระจายตามจุดประสงค์หลัก 5 ข้อท่ีได้กําหนดไว้ในตารางกําหนดขอบข่าย
เนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ )Table of Reading 
Comprehension Achievement Test Specification) เฉล่ียจุดประสงค์ละ 8 ข้อ ในจุดประสงค์
การหาใจความสําคัญและการหาคําศัพท์อ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อในบริบทมีข้อสอบท่ีใช้ได้ จุดประสงค์ละ 9 
ข้อ ผู้วิจัยจึงคัดข้อสอบออกจุดประสงค์ละ 1 ข้อ โดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย  )p   )และมีอํานาจ
จําแนก ) r) ข้อสอบท่ีใช้ได้ท่ีถูกคัดออก ได้แก่ 4 และ 48  
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ตารางท่ี 15 สรุปหัวข้อเนื้อหาจากแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 (อ32202) 

ที ่ หัวเรื่อง 
จ านวนนักเรียนตามความต้องการของแต่ละหัวเรื่อง )คน)  ระดับ 

ความต้องการ 

ล าดับ

ความ

ต้องการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 Text structure: Descriptive 

Facebook  15 

35.71% 

13 

30.95% 

8 
19.05% 

2 

4.76% 

4 
9.52% 

มากที่สุด 1 

Google 13 

30.95% 

10 

23.81% 

12 

28.57% 

5 

11.90% 

2 

4.76% 
มากที่สุด 2 

Stem Cells  9 

21.43% 

12 

28.57% 

11 

26.19% 

5 

11.90% 

5 

11.90% 
มาก 4 

Telemarketing 10 
23.81% 

11 

26.19% 

10 

23.81% 

7 

16.67% 

4 

9.52% 
มาก 3 

2 Text structure: Comparison    

Culture Shock  10 
23.81% 

14 
33.33% 

10 
23.81% 

8 
19.05% 

0 
0.00% 

มาก 2 

Education 11 
26.19% 

15 
35.71% 

11 
26.19% 

2 
4.76% 

3 
7.14% 

มาก 1 

Festival 5 
11.90% 

7 
16.67% 

10 

23.81% 

8 

19.05% 

12 
28.57% 

น้อยที่สุด 4 

Natural Disaster 8 
19.05% 

11 
26.19% 

13 
30.95% 

3 
7.14% 

7 
16.67% 

ปานกลาง 3 
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ตารางท่ี 15 สรุปหัวข้อเนื้อหาจากแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4 ) อ 32202)  (ต่อ  )  

ที ่ หัวเรื่อง 
จ านวนนักเรียนตามความต้องการของแต่ละหัวเรื่อง )คน)  ระดับ 

ความ

ต้องการ 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3 Text structure: Cause and Effect  

Coronavirus 
10 

23.81% 

12 

28.57% 

10 

23.81% 

6 

14.29% 

4 

9.52% 
มาก 2 

Global Warming 
4 

9.52% 

9 

21.43% 

9 

21.43% 

11 

26.19% 

9 

21.43% 
น้อย 4 

Malaria 
11 

26.19% 

13 

30.95% 

10 

23.81% 

4 

9.52% 

4 

9.52% 
มาก 1 

The Stress 
8 

19.05% 

12 

28.57% 

9 

21.43% 

10 

23.81% 

3 

7.14% 
มาก 3 

4 Text structure: Problem and Solution   

Facing Phobias  10 

23.81% 

12 

28.57% 

8 

19.05% 

4 

9.52% 

8 

19.05% 
มาก 3 

Pollution 3 

7.14% 

8 

19.05% 

11 

26.19% 

13 

30.95% 

7 

16.67 
น้อย 4 

Teen Pregnancy  15 

35.71% 

9 

21.43% 

5 

11.90% 

9 

21.43% 

4 

9.52% 
มากท่ีสุด 1 

Unemployment 13 

30.95% 

10 

23.81% 

5 

11.90% 

5 

11.90% 

9 

21.43% 
มากท่ีสุด 2 
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ภาคผนวก ง  

แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4  

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  

1  . แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการของผู้เรียนในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ

อ่าน-เขียน 4 ) อ 32202 ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

อำเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

2 . แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

    ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป และความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา  

               ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4 ) อ 32202 ) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน  4  

                )อ 32202 ) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

3  . คําตอบและข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนี้จะนําไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนตลอดจนส่ือการเรียน

การสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน  4   ) อ 32202  ) การตอบคําถามของนักเรียนไม่มีคําตอบ

ถูกหรือผิด และไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อนักเรียนท้ังส้ิน ดังนั้นขอให้นักเรียน พิจารณาตอบแบบสอบถาม

ตามความเป็นจริง  

 

*************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4  

)อ 32202)  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน 4 (อ 32202) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง ให้ทําเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงและกรอกข้อความลงในช่องว่าง  

1. กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

(  ) ห้อง 2  (  ) ห้อง 4  (  ) ห้อง 7  (  ) ห้อง 8 (  ) ห้อง 9 

2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  

(  ) ตํ่ากว่า 2.00   (  ) 2.00 – 2.49  (  ) 2.50 – 2.99  (  ) 3.00 ขึ้นไป 

3 . ระดับผลการเรียนในวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 3 ) อ 32201 ) ในภาคเรียนท่ี 1/2564  

)   )0    )   )1     )  )1.5     )   )2  

 )  )2.5    )   )3     )  )3.5     )  )4  

4 . นักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากน้อยเพียงใด  

 )  )มากท่ีสุด  )   )มาก   )  )ปานกลาง  )   )น้อย  )   )น้อยท่ีสุด  

5 . นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 )  )มากท่ีสุด  )   )มาก   )  )ปานกลาง  )   )น้อย  )   )น้อยท่ีสุด  

6 . นักเรียนมีความสามารถในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านใดมากท่ีสุด  

 )  )การฟัง- Listening   (  ) การพูด-Speaking  

)   )การอ่าน- Reading   (  ) การเขียน-Writing  

7 . นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใด )ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  

 )  )ฟังค ำบรรยาย   )   )ใช้เทป      )  )ใช้ภาพประกอบ  

 )  )ดูทีวี หรือวีดีโอ   )   )การฝึกในห้องเรียน     )  )การฝึกใน

สถานการณ์จริง  

 )  )ใช้เกม    )   )ใช้ตัวอย่างท่ีเป็นของจริง    )  )อื่นๆ ระบุ.............  

8 . นักเรียนชอบปฏิบัติกิจกรรมและภาระงานในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของ  

 )  )งานเด่ียว    )   )งานคู่      )  )งานกลุ่ม  
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ตอนที่ 2 ความต้องการหัวข้อเนื้อหาในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 4 ) อ 32202 ) ของ 
            ผู้ตอบแบบสอบถาม  
  5  หมายถึง มีความต้องการในระดับ มากท่ีสุด  
  4  หมายถึง มีความต้องการในระดับ มาก  
  3  หมายถึง มีความต้องการในระดับ ปานกลาง   
  2  หมายถึง มีความต้องการในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีความต้องการในระดับ น้อยท่ีสุด 

หัวข้อเรื่อง 
ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 
Text structure: Descriptive 
Facebook       
Google      
Stem Cells       
Telemarketing      
Text structure: Comparison 
Culture Shock       
Education      
Festival      
Natural Disaster      
Text structure: Cause and Effect  
Coronavirus       
Global Warming      
Malaria      
The Stress      
Text structure: Problem and Solution  
Facing Phobias       
Pollution      
Teen Pregnancy       
Unemployment      
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ  

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
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Directions: Read the passage below and choose the best answer. (No. 1-14) 
 Being unemployed is a serious problem among Thai new graduates. The 
Office of the National Economic and Social Development Board reported that they 
are now facing hard times finding jobs. The rate seems to spike uncontrollably... 
         Undeniably, it is obvious that most Thai adolescents prefer having their own 
business to earn their living instead of having full-time jobs even though there is               
a serious need for IT and engineering fields. The phenomenon results from the 
belief that it offers a higher possibility to make money fast. Unfortunately, it is not 
everyone who can run a business since running a successful business requires a lot 
of effort, insight understanding, experience, and sometimes luck. 
         Lack of some specific skills that jobs require is also the main problem. 
Bachelor’s degree graduates are thought to lack talents and skills that the current 
labor market desires, and they apply for jobs without thorough understanding about 
their interest and passion and even the jobs they apply for, which leads to more 
serious problems such as getting fired. 
         A figure also shows that the number of university graduates outnumbers job 
positions that are available since there is a large influx of people holding a 
university degree and aiming to enter the workforce, resulting in a failure in finding 
jobs for some of them who are less qualified for some particular jobs. 
         In order to minimize the problems, educational sectors should encourage 
students and give them adequate careers advice to help them identify their fields of 
interest before they graduate. The government should also take an urgent action to 
accelerate skill development of Thai fresh graduates to make sure that they have 
core competencies required by labor markets and for operating a business, for those 
who desire to be job creators. 
 

Adapted from : ครูพ่ีแพรว. (2562). พิชิต O-NET อังกฤษ ม.ปลาย. กรุงเทพฯ: คาร์เปเดียมเมอร์. หน้า 128 
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1. The word “they” in line 2 refers to _____. 
a. businesses b. Thai new graduates   
c. jobs d. serious problems 
 

2. The best title of the passage would be _____. 
a. problems of university students  
b. the worst part of being unemployed  
c. things to concern before applying for jobs  
d. unemployment rate of Thai new graduates to rise 
 

3. “The phenomenon” in line 6 refers to the fact that _____. 
a. business is the best way to make money fast  
b. Thai teenagers want to have their own business 
c. full-time jobs are now replaced by part-time jobs 
d. new graduates tend to apply for jobs in marketing fields more and more  
 

4. What is the main reason why Thai new graduates prefer having their own business? 
a. To have freedom in life b. To gain high income  
c. To full-filled their dream d. To become an entrepreneur 
 

5. According to the passage, which is NOT a factor for successful business? 
a. bachelor’s degree  b. experience  
c. insight understanding  d. luck 
 

6.  What is the main idea of the third paragraph? 
a. Bachelor's degree graduates rarely get fired. 
b. It is not necessary to have specific skills for working. 
c. The current labor market required only work’s passion from new graduates. 
d. Lack of work skills and understanding lead graduates to many problems. 
 

7.  The word “they” in line 12 refers to _____. 
a. Bachelor's degree graduates b. serious problems  
c. specific skills  d. talents  
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8.   The word “passion” in line 13 can be replaced by _____. 
a. ability  b. desire  
c. qualification  d. conception 
 

9.  The word “particular” in line 18 can be replaced by _____. 
a. general b. repetitive  
c. specific d. stressful 
 

10. According to the fourth paragraph, we can infer that _____. 
a. the available job positions are enough for new graduates 
b. the university graduates cannot get a job because of their laziness 
c. some particular jobs were ignored by new graduates who are less qualified 
d. well qualified graduates have more opportunities to get the job than others  
    who are low qualified 
 

11. The antonym of the “accelerate” in line 22 would be _____. 
a. drop  b. debate  
c. equalize   d. increase 
 

12. What is NOT mentioned in this passage? 
a. Thai graduates' competency problems  
b. a reason why businesses are rising in popularity 
c. how to have a better understanding of business 
d. a mismatch between job requirements and fresh graduates’ qualifications 
 

13. The passage is most likely to be found in _____ section. 
a. classified ads   b. editorial page   
c. entertainment  d. general news 
 

14. What is the main idea of this passage? 
a. The high number of Thai new graduates without a job is a serious problem. 
b. Thai new graduates take many advantages from their own business. 
c. The greatest number of job opportunities for the greatest number of workers is     
    equivalent.  
d. The government policy can cause unemployment rate among Thai new graduates. 
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Directions: Read the passage below and choose the best answer. (No. 15-27) 
 In 1959, Xerox created the first plain paper copy machine. It was one of the 
most successful products ever. The company name Xerox grew into a verb that 
means “to copy.” Around 50 years later, the same thing happened to Google. Their 
company name grew into a verb. Now everyone knows that Google means “to do 
an internet search.”  
 Google wasn’t the first company to invent their product. Lycos released 
their search engine in 1993. Yahoo! came out in 1994. AltaVista began serving results 

in 1995. Google came out years later, in 1998. Though a few years difference may 
not seem like much, this is a major head start in the fast moving world of tech. How 
did Google overtake their competitors who had such huge leads in time and 
money? Maybe one good idea made all the difference.   
 How does a search engine know which sites are relevant to your search? 
This is a question that great minds have been working on for decades. Back then 
most websites looked at the words in your query and they might return pages 
where the words in your query appeared the most. This system did not work well 
and people often had to click through pages and pages of results to find what they 
wanted.  
 Google was the first search engine that began considering links, which are 
blue underlined words taking you to other pages when you click on them. Larry 
Page,                      a cofounder of Google, believed that meaningful data could be 

drawn from how those links connect. He figured that websites with many links 
pointing at them were more important than those that had few. He was right. 
Google’s search results were much better than their rivals. They would soon become 
the world's most used search engine.  
 It wasn’t just the great search results that led to Google becoming so well 
liked. It also the way that they presented their product. Most of the other search 
engines were cluttered. Their home pages were filled with everything from news 
stories to stock quotes. But Google's homepage was, and still is, clean. There’s 
nothing on it but the logo, the search box, and a few links. It almost appears empty. 
When users were first testing it, they wouldn’t imagine such a clean and open page 
as being complete. But the fresh design grew on people once they got used to it. 

 

Adapted from : https://www.ereadingworksheets.com/worksheets/reading/nonfiction-passages/google/ 
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15.  The best title of the passage would be _____. 
a. Xerox Vs. Google: Battle of the Titans 
b. Search Engines: How They Work and Why They're Important 
c. A Better Way: How Google Rose to the Top 
d. Search Engines: A Short History of Important Tools  
 

16.  What is the main idea of the first paragraph? 
a. The big companies that came before Google 
b. How companies must change with the times 
c. How companies can affect our language 
d. The differences between Google and Xerox 
 

17.  The word “Their” in line 3 refers to _____. 
a. Alta Vista and Yahoo b. Xerox and Yahoo          
c. Xerox and Google d. Yahoo and Google 
 

18.  Which event happened last? 
a. Lycos released their search engine.   
b. Yahoo! released their search engine. 
c. Google released their search engine.             
d. Xerox released their copy machine. 
 

19.  According to the passage, which statement is NOT true? 
a. Part of Google's success is due to the design of their homepage. 
b. Google wasn't the first search engine, but it was the best. 
c. Google's success may not have been possible without Larry Page. 
d. Google succeeded by following examples of others in their field. 
 

20.  The word “query” in line 14 can be replaced by _____. 
a. alternative b. question  
c. option d. response 
 

21. The word “them” in line 18 refers to _____. 
a. data b. links  
c. pages d. search engines 
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22.   The word “meaningful” in line 19 cannot be replaced by _____. 
a. enormous b. important  
c. relevant d. significant 
 

23.  What is the main idea of the fourth paragraph? 
a. Google is a website that serves important links to users. 
b. Links allow people to surf from one website to the next. 
c. Larry Page contributed to the internet by inventing the link. 
d. Larry Page's ideas about links helped Google get to the top. 
 

24.   How did Google improve search quality in 1998? 
a. They counted how many times queries appeared on each page. 
b. They looked more closely at the words in search queries. 
c. They linked to more pages. 
d. They studied the relationships of links. 
 

25.   The word “cluttered” in line 25 can be replaced by _____. 
a. awesome b. latest  
c. messy d. well-organized 
 

26.   The word “it” in line 27 refers to _____. 
a. Google’s homepage b. link  
c. logo d. search box 
 

27.  Which was cited as a reason why Google became so popular? 
a. Google's homepage was clean. 
b. Google homepage loaded quickly.  
c. Google provided catchy news stories on their homepage. 
d. Google provided useful stock quotes on their homepage. 
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Directions: Read the passage below and choose the best answer. (No. 28-40) 
 Nations around the world are battling a major outbreak of coronavirus 2019 
(COVID-19), a new deadly virus. It was first identified in Wuhan, Hubei Province, 
China, in November 2019. The World Health Organization (WHO) declared the 
outbreak to be a pandemic on 11th March 2020 with cases of COVID-19 having been 
reported in over 200 countries and territories. At present, more than 219 million 
cases of people have caught the virus and are in hospital. It has already killed 
around 4.55 million people from around the world.  
         It is believed that the virus was transmitted from animals to humans. Many 
early cases of COVID-19 were linked to people who had visited the Huanan Seafood 
Wholesale Market. But human-to-human transmission might be already happening 
before this. The spread can also be caused by touching objects or surfaces that have 
a cough or sneeze droplets from an infected person and then touching your mouth, 
nose, or eyes. The best way to prevent illness is to avoid being exposed. 
 The incubation period is estimated at 2 to 14 days. Those suffering from 
Coronavirus disease may experience mild symptoms, which are very much like cold 
or flu. For example, headache, runny nose, sore throat, cough, fever, and breathing 
difficulties. These can be at risk of becoming severely ill for elder and people with 
pre-existing medical conditions or weak immune systems. In extreme cases, the 
fatal disease can lead to pneumonia and respiratory failure. 
 If you are at higher risk and have mild symptoms, stay at home until you 
have recovered. You should rest, sleep, keep warm and drink plenty of liquids. 
There is no specific medication to cure the disease. People who have severe 
symptoms may need medical attention to help them breathe. However, getting 
vaccinated is a powerful tool that will help save lives and end the pandemic 
sooner.  
 

Adapted from : https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic 
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28. The headline of the passage would be _____. 
a. the new report from WHO                                  
b. serious diseases among elders                              
c. the interesting new virus from Wuhan, China      
d. the worldwide pandemic called coronavirus 2019 
 

29. When was COVID-19 first pointed out? 
a. before 2019 b. in November 2019  
c. on 11th March 2020 d. It doesn’t mention in the passage 
 

30. The word “transmit” in line 7 can be replaced by _____. 
a. admit  b. carry                   
c. donate  d. infect   
 

31. According to the passage, how many people died from the coronavirus 2019? 
a. 219 million                  b. 4.55 million                
c. 200 countries d. 2 to 14 days 
 

32. What is the severe symptom of COVID-19? 
a. sore throat b. breathing difficulties 
c. fever                                                            d. respiratory failure 
 

33. Who’s at highest risk of developing severe Covid-19 disease? 
a. Anna is a five-month pregnant.  
b. Malee is 70 years old. 
c. Mike is a high school student.                             
d. Leonardo is a middle-aged sport man. 
 

34. The word “experience” in line 14 can be replaced by _____. 
a. avoid b. encounter                   
c. generate d. spread  

 

35. The word “these” in line 15 refers to _____. 
a. cold and flu b. people                        
c. symptoms  d. virus 
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36. The word “fatal” in line 17 can be replaced by _____. 
a. mild  b. general                      
c. serious  d. special  
 

37. The word “them” in line 20 refers to _____. 
a. liquids  b. patients  
c. severe symptoms  d. vaccines  
 

38. What is the main idea of the third paragraph? 
a. Severe symptoms in elders can be recovered within 14 days. 
b. Corona virus can cause only mild symptoms for people who have weak immune    
    systems. 
c. If pre-existing medical conditions people catch Coronavirus disease, they will die  
    immediately. 
d. Mild symptoms can be developed to be severely ill for elders and people who have  
    health problems. 
 

39. According to the passage, which statement is TRUE? 
a. Coronavirus 2019 is not dangerous. 
b. Most people make a full recovery from Coronavirus 2019 within a couple of days. 
c. The virus can easily spread through the air and onto surfaces. 
d. Young people are exempted from catching the Coronavirus 2019. 
 

40. What is the purpose of the passage? 
a. To inform                                                     b. To persuade  
c. To entertain d. To encourage 
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ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
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ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  

1 . แบบสอบถามความคิดเห็นนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้

ประโยชน์ในการวิจัย การตอบคําถามของนักเรียนไม่มีคําตอบถูกหรือผิด และไม่ส่งผลเสียใดๆต่อ

นักเรียนท้ังส้ิน กรุณาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด  

 

2 . แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้  

    ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า  )Rating Scale) ประกอบด้วยความ

คิดเห็น 4 ด้าน คือ          

        1 ) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

        2 ) ด้านเนื้อหา  

        3 ) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  

        4 ) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบคําถามปลายเปิด )Opened-ended questions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
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ตอนที่ 1 ให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องประเมินท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งกําหนดค่า   

           ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  

 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก  

 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  

 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  

 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  กิจกรรมขั้นก่อนการอ่าน )Pre-reading) ช่วยสร้าง
จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

      

2. กิจกรรมขั้นระหว่างการอ่าน )While-reading) ช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านได้ดี 

      

3. กิจกรรมขั้นหลังการอ่าน )Post-reading) ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ดี 

      

4. การเช่ือมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น 

      

5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับต่อเนื่อง
ชัดเจน 

      

6. ส่ือการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมและสอดคล้องกับเนื้อหา       
7. การสร้างแผนผังความคิดช่วยจัดระบบข้อมูลท่ีได้ 
จากการอ่าน 

      

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น หมาย

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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5 4 3 2 1 เหตุ 
ด้านเนื้อหา 
8 . ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของนักเรียน       
9 . ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน       
10 . เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน       

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
11 . รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษ       
12 . ครูทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการปฏิบัติ

กิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง 
      

13 . การแลกเปล่ียนความรู้สร้างความมั่นใจในการตอบ
คําถาม 

      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ       
14 . นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น       
15 . นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ       
16 . นักเรียนนํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการอ่านนอก

ห้องเรียน 
      

 

ตอนที่ 2 เขียนแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อต่อไปนี้ 

1 . ในระหว่างการทํากิจกรรมนักเรียนพบปัญหาใดบ้างท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในเนื้อหาท่ีอ่าน 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 

2 . นักเรียนมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 

- ขอบคุณค่ะ –  
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ภาคผนวก ช  

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

1. นางจรรยา  สุภาพเนตร ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

        โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  

    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

        ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

2 . นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร์ ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

        โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  

    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

    ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

        ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 

3 . นางสาวปรีชญา  แย้มนิ่มนวล ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

        โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  

    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    มหาวิทยาลัยบูรพา 

        ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ซ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธินี  เมืองมูล 
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                   ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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