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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก  2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัส ร่วมกับผังกราฟิก 
กับเกณฑ์ ร ้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาเจตคติต ่อการเร ียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเร ียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก  กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 30 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  2) แบบวัดความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ  มีค่าความยาก ระหว่าง 0.43 ถึง 0.80  ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.25 ถึง 0.55 
และค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.93  3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 24 ข้อ  มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.85 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียน-สอบหลังเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน และ
การทดสอบทกีรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับ 
ผังกราฟิก มีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับ 
ผังกราฟิก มีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับ 
ผังกราฟิก มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมาก 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) compare the  reading comprehension of Prathomsuksa 
6 students before and after learning through KWL-Plus technique with graphic organizer, 2) compare the 
reading comprehension of Prathomsuksa 6 students after learning through KWL-Plus technique with 
graphic organizer with the criteria 75 percent of full score and 3) study of the attitudes toward learning 
English subject of Prathomsuksa 6 Students who learning through KWL-Plus technique with graphic 
organizer. The samples were 30 Prathomsuksa 6 students from Chumchon-banhuaphuang School under 
the Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3 obtained by cluster random sampling. The 
research instruments were 1) the lesson plans regarding to KWL-Plus technique with graphic organizer with 
the most appropriate, 2) the 30 items assessment test according to reading comprehension with the 
difficulty was between 0.43-0.80, the discrimination was between 0.25-0.55 and the reliability was 0.93. 
and 3) the 24 items assessment form of attitudes toward learning English subject with the reliability was 
0.85. The collecting data was conducted by One-Group Pretest-Posttest Design. Data were analyzed by 
using mean, standard deviation, t-test for dependent samples and t-test for one sample. 
 The research finding were as follows: 
 1. the Prathomsuksa 6 students who learning through KWL-Plus technique with graphic organizer 
had the reading comprehension after learning higher than before significantly by statistical level .05. 
 2. the Prathomsuksa 6 students who learning through KWL-Plus technique with graphic 
organizer had the reading comprehension after learning higher than the criteria significantly by statistical 
level .05. 
 3. the Prathomsuksa 6 students who learning through KWL-Plus technique with graphicorganizer 
had the attitude toward learning English subject on the high level. 
 

Keywords: KWL-Plus technique with graphic organizer, reading comprehension, 
  attitude toward learning English subject 
 

บทน า 
 ความเข้าใจในการอ่านนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การอ่านประสบความส าเร็จ การอ่านจะไม่เกิด
ประโยชน์หากผู้อ่านไม่เข้าใจเรื่องที่ตนอ่าน  ซึ่งสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549) ได้กล่าวว่าความเข้าใจในการอ่าน เป็น
ความสามารถท่ีอนุมานข้อสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่งที่อ่านมาแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
เท่าที่จะท าได้  ซึ่งความเข้าใจนี้เป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษาและประสบการณ์ต่าง ๆ ในหลาย ๆ 
ด้านของแต่ละคน  และถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการอ่าน  ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใด ๆ  
เลยก็อาจกล่าวได้ว่าการอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้น  แม้ว่าการอ่านจะเป็นทักษะส าคัญก็ตามแต่จะเห็นได้ว่านักเรียนยัง
มีความสามารถในด้านการอ่านยังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ  นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ยังไม่สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติจริง  
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กิจกรรมยังไม่เอื้อต่อการฝึกในสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนยังขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน  รวมทั้งการแนะน าที่เหมาะสมจากผู้สอนอย่างต่อเนื่ อง ผู้เรียนบางส่วนอาจยังมอง 
ไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษ  นักเรียนขาดทักษะในด้านการอ่าน  ขาดความสนใจ  
ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบส่งผลต่อเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ  สุดท้ายนักเรียนยังไม่สามารถจับ
ใจความส าคัญในเรื่องที่อ่านได้  ไม่สามารถระบุจุดประสงค์และประเดน็ส าคัญของเรื่องได้  ไม่สามารถขยายความคิด
ที่นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ได้ นักเรียนค่อนข้างสับสนและขาดความสามารถในการคิดเช่ือมโยงความคิด
รวบยอดที่ดี  ดังนั้นผู้เรียนจึงควรได้การสนับสนุนด้านการเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใน
กิจกรรมการเรียนทุกสถานการณ์ของบทเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาในบริบทที่มีคุณค่าและประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนเต็มความสามารถ อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจคติต่อการเรียนภาษา  กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของภาษาอังกฤษและต้องการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อยา่ง
เหมาะสมและมีคุณค่าส าหรับผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2551)  
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง อยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง  เร่งรัดให้ครูได้
ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพึ้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 พบว่าภาพรวมของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 34.02  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งต ่ากว่าระดับประเทศที่มี
ค่าเฉลี่ย 44.93  และเมื่อพิจารณาแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 ซึ่งเป็นสาระการ
เรียนรู้ด้านทักษะการอ่าน มีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าระดับประเทศมาก สถาบันทดสอบทางการศึกษา
เสนอแนะให้โรงเรียนควรเร่งพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้เหล่านี้ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าประเทศ (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2563) ซึ่งการสอนอ่านนั้นมีหลากหลายวิธีที่สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของ
นักเรียนได้ และวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็คือ การใช้เทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัส (KWL-Plus) โดยที่เทคนิคเคดับเบิลยู
แอลพลัส สามารถน ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านในเชิงรุ ก เป็นการอ่านที่ฝึกการถามตนเอง
และการใช้ความคิด และคิดในเรื่องที่อ่านเป็นส าคัญ นอกจากนั้นยังพัฒนาสมรรถภาพในการก าหนดเป้าหมาย  
หรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน สรุปสาระส าคัญจากเรื ่องที่อ่าน จัดการกับสาระความขึ้นใหม่ตามความเข้าใจ  
ของตนเอง โดยการใช้แผนผังมโนทัศน์หรือแผนผังความคิด และเขียนสรุปเรื่องที่อ่านจากแผนผังนั้น ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งเป็นการฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกันคิด 
(วัชรา เล่าเรียนดี, 2548) โดยที่ เทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสนั้นมีขั้นตอนส าคัญ ดังนี ้
  1) ขั้น K (What do I know?) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนตรวจสอบหัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่องมากน้อยเพียงใด เป็นการน าความรู้เดิมมาใช้เพราะการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พื้นฐาน และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญในการจัดกิจกรรมก่อนการอ่าน ซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหา
ใหม่ การบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐานและเรื่องที่นักเรียนจะอ่านช่วยให้นักเรียบสามารถสร้างความหมายของ  
บทอ่ามได้ดีและผู้อ่านควรได้รับการกระตุ้นความรู้พื้นฐานให้หมาะสม ดังนั้นในขั้นตอนนี้ทฤษฎีประสบการณ์เดิมซึ่ง
เป็นทฤษฎีว่าด้วยหลักการน าความรู้พื้นฐาน ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญมาก 
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  2) ขั้น W (What do I want to learn?) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องถามตนเองว่าต้องการรู้อะไร
ในเนื้อเรื่องที่จะอ่านบ้าง ซึ่งค าถามที่นักเรียนสร้างขึ้นก่อนการอ่านนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่านและเป็นการ
คาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง 
  3) ขั้น L1 (What did I learn?) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนส ารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน 
โดยนักเรียนจะหาค าตอบให้กับค าถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นตอน W และจดบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ พร้อมกับส ารวจ
ข้อค าถามที่ยังหาค าตอบไม่ได้ เพื่อต้นหาค าตอบต่อไป 
  4) ขั้น L2 (Mapping) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าความรู้ที ่ได้จากขั้นตอน K มาจัดกลุ่ม โดยเขียน
ความคิดหลักไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาความคิดรอง ความคิดย่อยเพื่ออธิบายเพิ่มเติม 
  5) ขั้น L3 (Summarizing) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนสรุปเรื่องราวอีกครั้งหนึ่ง (Carr and Ogle, 1987) 
 นอกจากนั้นการใช้ผังกราฟิกประกอบกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัส จะท าให้เกิดการพัฒนาการคิดใน
ระดับสูง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนจากการที่ผู้เรียนได้ฝึกคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง 3. ช่วยให้ผู้เรียนจ าได้ เป็น
ความจ าแบบถาวร เพราะผู้เรียนใช้ความคิดในการจัดกระท าข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และ
การได้เห็นได้วาดภาพ อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาหลากหลาย (Multiple intelligence) โดยเฉพาะปัญญา 
ทั้ง 3 ด้าน ด้านภาษา (Verbal intelligence) ด้านการคิดและคณติศาสตร ์(Logical mathematical intelligence) 
และด้านมิติสัมพันธ์ (Visual/spatial intelligence) (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับ
ผังกราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน  ซึ่งผลในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับ 
ผังกราฟิก มีความเข้าในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอล พลัสร่วมกับ 
ผังกราฟิก มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัย
กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียน-สอบหลังเรียน (One-group pretest-posttest design) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนท่าตะโก 2 (ชัยพฤกษ์)  อ าเภอท่าตะโก  
จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวนท้ังสิ้น 135 คน 
 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1 ห้อง จ านวน 30 คน  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก โดยผู้วิจัยเลือกใช้ผังกราฟิก 
ประเภทผังกราฟิกเสนอความคิดรวบยอด (Concept development organizers) ร ูปแบบผังความคิด (Mind 
Mapping) จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย แผนที่ 1: บทสนทนา เรื่อง Health 
Living เรื่องย่อย Food groups,  แผนที่ 2: บทสนทนา เรื่อง Health Living เรื่องย่อย Eating out, แผนที่ 3: นิทาน 
เรื่อง The scorpion and the frog, แผนที่ 4: นิทาน เรื่อง The fox and the crow และ แผนที่ 5: เรื่องสั้น เรื่อง The 
Siamese Twin โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
  1.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนบ้านหัวพลวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาวิชาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  1.2 คัดเลือกเนื้อหาในการสอน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก คือ ประเภทของบทสนทนานิทาน และ 
เรื่องสั้น ท่ีมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากนั้นจึงจัดท าก าหนดการ
สอนจากเนื้อหาของเรื่องที่เลือก 
  1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1) ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้  2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  3) สาระส าคัญ  4) จุดประสงค์การเรียนรู้  5) สาระ
การเรียนรู้/เนื้อหา  6) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก คือ ขั้นกิจกรรมก่อน 

การจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคเคดบัเบิลยูแอลพลสั 
ร่วมกับผังกราฟิก 4 ขั้นตอน 
ขั้นที ่1 เค 
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การอ่าน (Pre–Reading Activities)  ข ั ้น K (What You Know) ขั ้นก ิจกรรมระหว่างการอ่าน (During Reading 
Activities) ขั้น W (What You Want to Know)  ขั้นกิจกรรมหลังการอ่าน (Post Reading Activities) ขั้น L (What 
You Have Learned) และ  ขั้นกิจกรรมหลังการอ่าน (Plus) 7) สื่อการสอน และ 8) การวัดและประเมินผล 
  1.4 น าแผนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินความ
ถูกต้อง  ความเหมาะสมของเนื้อหา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยพิจารณาด้วยแบบประเมินชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนดังนี้  5 คะแนน หมายถึง รายการประเมินมีความเหมาะสมมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง รายการประเมินมีความเหมาะสมมาก  3 คะแนน หมายถึง รายการประเมินมีความเหมาะสม 
ปานกลาง  2 คะแนน หมายถึง รายการประเมินมีความเหมาะสมน้อย และ 1 คะแนน หมายถึง รายการประเมินมีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 82 - 83) ซึ่งผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
มีความเหมาะสมมากที่สุด  (x̅= 4.60, S.D.= 0.51)  
 2. แบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ข้อตอบผิดได้ 0 คะแนนประกอบด้วยการแปลความ การตีความ และการสรุปความ โดยมีขั้นตอน
การสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  
  2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ก าหนด และก าหนดสัดส่วนของจ านวนข้อสอบ ตามตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยออกข้อสอบเกินกว่าที่ใช้จริง 30 ข้อ เป็นจ านวน 40 ข้อ 
  2.3 น าร่างแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ และท าการปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นจึงน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึง่พบว่า มีค่าระหว่าง 0.66- 1.00  
  2.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out)  กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ของโรงเรียนบ้านท านบ 
อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 30 คน ที่ผ่านการเรียนเนื้อหาแล้ว เพื่อวิเคราะห์ค่าความยาก (P) และ 
ค่าอ านาจจ าแนก (B) โดยพบว่า มีค่าความยากระหว่าง 0.43 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25 – 0.55 
โดยตัดข้อที่ไม่ผ่านคุณภาพทิ้งจ านวน 5 ข้อ  จึงเหลือข้อค าถามที่น าไปใช้ได้ จ านวน 35 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ตัดข้อที่มี  
ค่าอ านาจจ าแนกต ่าที่สุด 5 ล าดับสุดท้ายอีก 5 ข้อ เพื่อให้ได้ข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ 
  2.5 น าแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อที่ผ่านการหาคุณภาพรายข้อสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ของโรงเรียนบ้านท านบ ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเดิมที่ใช้ในการหาคุณภาพในข้อที่ 2.4 จ านวน 30 คน 
ที่เป็นนักเรียนกลุ่มเดิม เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ของโลเวตต์ (Lovett method) (อนุวัติ คูณแก้ว, 
2562) พบว่า  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 
  2.6 น าข้อสอบไปจัดพิมพ์ เพื่อน าไปใช้วัดความเข้าใจในการอ่านกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ โดยท าการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 



  

 

7 

  3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของเจตคติ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  ด้านความรู้สึก  และด้านพฤติกรรม 
(อนุวัติ คูณแก้ว, 2562)  เพื่อน าไปก าหนดข้อค าถามให้แต่ละด้านมีข้อความทางบวก จ านวน 12 ข้อ ข้อความเชิงลบ 
จ านวน 12 ข้อ ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  3.3 สร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งพบว่ามีค่าระหว่าง 0.66- 1.00  
  3.4 น าแบบวัดเจตคติต ่อการเร ียนวิชาภาษาอังกฤษไปทดลองกับนักเร ียนชั ้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ของโรงเรียนบ้านท านบ จ านวน 30 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยการหาค่า
สมัประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของ Cronbach (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2562) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.85  
  3.5 น าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปจัดพิมพ์ เพื่อน าไปใช้วัดเจตคติกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว สอบก่อน-หลัง (One 
group pretest –posttest design) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552) 

ทดก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลัง 

T1 X T2 

 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยนักเรียนท าแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 24 ข้อ แล้วบันทึกผลคะแนนไว้เป็นคะแนน
ก่อนเรียน 
  2. ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก 
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ชั่งโมง รวม 4 สัปดาห์ โดยเริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 
ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
  3. เมื่อท าการทดลองเสร็จแล้ว จึงให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน (post- test) โดยนักเรียน
ท าแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 24 ข้อ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 1. การเปร ียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเร ียนและหลังเร ียนของนักเร ียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก โดยการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t – test for dependent sample) 
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 2. การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบ 
ค่าที  กรณีกลุ่มเดียว (t – test for one sample)  
 3. การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก แสดงได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจดัการ 
 เรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม �̅� S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 30 30 12.63 1.33 
29 29.61 .000* 

หลังเรียน 30 30 24.40 2.06 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยู 
แอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก  มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.63  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.33 และหลังเรียนเท่ากับ 24.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.06  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม แสดงได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ 
  เรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 
คะแนนเกณฑ์ 
(ร้อยละ 75) �̅� S.D. df t Sig. 

หลังเรียน 30 30 22.5 24.40 2.06 29 5.05 .000* 
*นัยส าคัญที่ระดับ  .05 
 

 จากตารางที่ 2  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยู
แอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนเท่ากับ 24.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.06 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75  ของคะแนนเต็ม พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความเข้าใจในการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



  

 

9 

 3. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก จ าแนกเป็นรายด้าน 

เจตคติ �̅� S.D ระดับเจตคติ 
ด้านความรู ้ 4.27 0.09 มาก 
ด้านความรูส้ึก 4.06 0.09 มาก 
ด้านพฤติกรรม 4.21 0.12 มาก 

รวม 4.18 0.02 มาก 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังไดร้ับ
การจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยเทคน ิคเคด ับเบ ิลย ูแอลพล ัสร ่วมก ับผ ังกราฟ ิกในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก  
(X̅= 4.18, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเจตคติด้านความรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ( X̅= 4.27, S.D. = 0.09) รองลงมาคือด้านพฤติกรรม ( X̅= 4.21, S.D. = 0.12) และ ด้านความรู้สึก    
(X̅= 4.06, S.D. = 0.09) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิล
ยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก  มีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอ่านด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเอื้อประโยชน์หลายอย่างต่อผู้เรียนซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวท า
ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายเพราะได้ท ากิจกรรมโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นการสอน
อ่านที่นักเรียนสามารถตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน และสามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้าจากเรื่องที่อ่านได้ด้วยตนเอง ท า
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และสามารถน าเสนอได้ด้วยตนเอง (ฐิติกมณฑ์ จันทโกศล, 2551) 
รวมทั้งการที่ใช้ผังกราฟิกเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนด้วย  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสรุปในสิ่งที่เรียนเ ป็น
แผนภาพหรือแผนภูมิเพื่อแสดงความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ  ท าให้การสรุปประเด็นง่ายมากขึ้นและช่วยให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์อย่างเป็นล าดับขั้นๆ (Novak & Gowin, 1984)  จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู ้ด้วย
เทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผงักราฟิก  ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสงูขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรรณพร วิริยะสกุลพันธ์ุ (2558)  ท่ีท าการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเคดับเบิลยูแอลพลัส กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบเคดับเบิลยูแอลพลสั มีความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อัจฉริยา
ภรณ์ ไล้เลิศ (2558)  ที่ท าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเทคนิค KWL Plus  เรื่อง Food & Drink  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเทคนิค KWL Plus  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิล
ยู แอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75  นั้นอาจ
เนื่องมาจากขั้นตอนการสอนอ่านด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก ที่ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือ 
1) ขั้น K  (What do I know)  โดยครูจะอธิบายความคดิรวบยอดของเรื่องและก าหนดค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรยีน
ได้ระคมสมอง (Brainstorms) และเขียนค าตอบของนักเรียนลงในแผนภูมิร ูปภาพช่อง K - What we know 
หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันจัดประเภทข้อมูลความรู้ที่คาดการณ์ไว้ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องที่จะอ่าน 2) ขั้น W  
(What do I Want to Learn)  ด าเนินการโดยครูค้นหาความจริงจากค าถามของนักเรียนในสิ่งที ่นักเรียนสนใจ 
จยากรู้ หรือถามที่ยังไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่องพร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนรายการค าถามลงใน
ช่อง W - What we Want to Know หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนอ่านเรื่อง และตอบค าถามที่ตั้งไว้ ระหว่างอ่าน
นักเรียนสามารถเพิ่มค าถามและค าตอบในกลุ่มของตัวเองได้ 3) ขั้น L1  (What I Learned)  นักเรียนจะระบุความรู้
ที่เกิดการเรียนรู้ขึ้นทั้งระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน โดยการบันทึกความรู้ที่ได้ลงในช่อง L - What we have 
learned พร้อมทั้งตรวจสอบค าถามที่ยังไม่ได้ตอบ 4) ขั้น L2  (Mapping)   นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้ใน
ขั้น K เขียนชื่อเรื่องไว้ในต าแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขาพร้อมทั้ง
เขียนอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น และ 5) ขั้น L3  (Summarizing) นักเรียนสรุปและเขียนสรุปความคิดรวบ
ยอดจากแผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อการประเมินความเข้าใจของนักเรียน (Carr and Ogle ,1987) 
ซึ่งในแต่ละขั้นส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสรุปความ จึงเร้าความสนใจ ในการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยู      
แอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกมีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  ณัฏฐ์พิฌา พรมจาด (2562) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูแอลพลัสที่มีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดับเบิลยูแอลพลัส  มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนยังมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  รวมทั้งมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเค
ดับเบิล้ยูแอลพลัส สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผัง
กราฟิก 
มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก
ในระดับมาก  ท้ังนี้เนื่องมาจากในแต่ละขั้นตอนน้ันผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตลอดเวลา ท าให้การเรียนรู้ 
เป็นแบบเชิงรุก ผู้เรียน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย เพราะได้ท ากิจกรรมโดยตลอด  
(ฐิติกมณฑ์ จันทโกศล, 2551) รวมทั้งยังเป็นสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นและมองเห็นความสัมพันธ์
ของมโนทัศน์อย่างเป็นล าดับขั้น ๆ ส าหรับใช้ทบทวน  นอกจากนั้นการใช้เทคนิคผังกราฟิก จะท าให้การเรียนมโน
ทัศน์ยาก ๆ ง่ายต่อการเรียนรู้ มีความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น และยังช่วยให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่ เรียนมา 
มองเห็นความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนของเนื้อหา ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้อง (Novak and Gowin, 1984) ดังนั้น
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกจึงมีเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกในระดับมาก  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรรณพร วิริยะสกุลพันธ์ุ (2558)  ที่ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และเจตคติต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเคดับเบิลยูแอลพลัส กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการสอนแบบเคดับเบิลยูแอลพลัส มีเจตคติต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณิชก
มล  ร่มโพธิ์ (2559)  ที่ท าการเปรียบเทียบผลการเรียนนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยวิธีการสอนแบบ KWL plus  กับการสอนแบบปกติพบว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบ KWL Plus  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ผู้สอน
ควรใช้ผังกราฟิกประกอบในทุกขั้นตอน  เนื่องจากผังกราฟิกมีหลายประเภทที่มีคุณสมบัติหลากหลายส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
  1.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก ผู้สอนควรฝึกฝนนักเรียน 
ให้มีความสามารถในการเขียนผังกราฟิกในหลายรูปแบบ เพื่อที่นักเรียนจะได้เลือกใช้ตามความต้องการและความ
เหมาะสมของสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากหลักการสอนด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสนั้นช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือ
และท างานเป็นทีม ดังนั้นจึงควรท าการวิจัยผลการสอนด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสที่มีต่อทักษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและทักษะการท างานเป็นทีม เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  2.2 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัส ประกอบไปด้วยขั้นตอน Plus คือ 
การเขียนสรุปและน าเสนอ จึงอาจจะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษ า
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสต่อไป 
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