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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ่าน
การเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้กลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 34 คน การศึกษาใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจจากบทอ่านระหว่าง K และ L โดยใช้ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L ช่วย
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจในบทอ่านเพิ่มขึ้นจากความรู้เดิมท่ี
เกี่ยวกับหัวข้อของบทอ่านและสามารถตอบคำถามจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจได้เกินร้อยละ 50 ในงานวิจัยนี้ยัง
มีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาและวิจัยในครั้งต่อไป 

 

บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักเรียนในศตวรรษ ท่ี 21 

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีใช้ในการส่ือสาร ในปัจจุบัน ประเทศไทยนั้นภาษาอังกฤษได้เริ่มเข้ามามีความสำคัญ
และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านการศึกษา นักเรียนไทยเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (EFL) ซึ่งพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและระดับความรู ้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล ทักษะหนึ่งที ่มีความสำคัญในการเรียน
ภาษาอังกฤษนั้น คือ การอ่านเพื่อความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนบางส่วนไม่
สามารถเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
เนื่องจากนักเรียนนั้นขาดทักษะในการวิเคราะห์และเข้าใจ อีกทั้งนักเรียนยังให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนหลัก
ไวยากรณ์มากกว่าการพัฒนาการอ่าน (ปฐมชัยวัฒน์, 2556) 
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การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 นั้น ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเน้นเทคนิคท่ีทำให้นักเรียนเกิดความสามารถและทักษะต่างๆ ด้วยเหตุผลนี้ ครูผู้สอนจะต้อง
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ (Lenz, 2548) ในการสอนทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษนั้น กลยุทธ์การสอนอ่านแบบ KWL (Ogle, 2549) สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนอ่านบท
อ่านผ่านการระดมความคิด (Brainstorming) เกี ่ยวกับสิ่งที ่นักเรียนรู้จาก Background knowledge (Know) สิ่งท่ี
นักเรียนต้องการรู้ (Want to know) และสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วหลังจากการอ่าน (Learned) เพื่อเป็นกลวิธีช่วย
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การ
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดง
ให้เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 (Social Distancing) และการบริหารจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ี
เกิดขึ้นและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเลื่อนเปิดสถานศึกษาและ
เกิดการแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย 
ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่นักเรียน ต่างก็มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ 

1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการเรียนออนไลน์ในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้กลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L  

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา  โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี 
 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

1.4 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.4.1 การอ่าน หมายถึง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 1.4.2 K-W-L หมายถึง กลยุทธ์การสอนอ่าน (Know-Want to know-Learned) 
 1.4.3 การเรียนออนไลน์ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เครื ่องมือ      
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ ได้แก่ Google Meet และ Google Classroom 

1.5 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัย 
 1.5.1 นักเรียนได้พฒันาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 1.5.2 นักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการอ่านในชีวิตประจำวันได้ 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 

 2.1.1 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ (1) การถอดและระบุคำ (2) คำศัพท์ (3) การสร้าง
คำ (4) การวิเคราะห์ความหมายของคำและประโยค และ (5) การทำการสรุป (Broek et al, 2552). และมากไปกว่านั้น 
นักเรียนยังจำเป็นต้องมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการอ่านและกระบวนการเขียน (Fayol, 2557)  

2.2 กลยุทธ์การสอน K-W-L  
2.2.1 วิธีการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ K-W-L (Know – Want – Learned) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสอน

สำหรับบทความที่เป็นการให้ข้อมูล (Ogle, 2549) กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเรียนดึงความรู้เดิมของตนเองที่มีต่อหัวข้อของ
บทความก่อนการอ่านบทความ  การตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และขยายความรู้
เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากบทความ 

2.3 การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์การสอน K-W-L  
2.3.1 Mahdi (2561) ได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสอน K-W-L ในการพัฒนาทักษะการอ่านและเพื่อศึกษา

ปัญหาในการใช้กลยุทธ์การสอนนี้ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 20 คน โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียผลการทดสอบหลัง
เรียนเท่ากับ 59 ซึ่งสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนที่ค่าเฉลี่ย 44 และผลจากแบบสอบถามคือนักเรียนบางส่วนยังไม่
สามารถจะประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนอ่านได้อย่างดี แต่มีบางส่วนที่สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์และสามารถเรียนการ
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้กลยุทธ์นี้สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีอ่านได้ 

2.4 การเรียนการสอนออนไลน์  
2.4.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning) คือการใช้เทคโนโลยีใน เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ที่เป็นทางเลือกในการได้ผลการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีการประสานการ  ทำงานอยู่ในรูปแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  ผู้เรียนและผู้สอน (Ali & Rosli, 
2019) ปัจจุบันระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ  ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด การใช้
โทรศัพท์มือถือและการเรียนออนไลน์ หรือ อีเลิร์นนิง เป็น เครื่องมือหรือช่องทางท่ีสามารถเข้าเรียนรู้ได้ง่ายสะดวกทุกท่ี 
ทุกเวลา (Bezhovski & Poorani, 2559) 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 34 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 3.2.1 กลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L 
 3.2.2 บทอ่านภาษาอังกฤษในหนังสือ Focus 3 
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3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 นักเรียนนำเสนอและเขียนข้อมูลที่ตนเองรู ้อยู ่แล้วจากบทอ่านด้วยการ Brainstorming (K) ผ่านการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet 
 3.3.2 นักเรียนอ่านบทอ่านโดยการ Skimming และรวบรวมคำถามท่ีอยากรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (W) 
 3.3.3 นักเรียนอ่านบทอ่านและ Brainstorming ข้อมูลท่ีได้เรียนรู้จากความเข้าใจในเนื้อเรื่อง (L) และสรุปองค์
ความรู้ส่งครูผู้สอนผ่าน Google Classroom 
 3.3.4 ครูเปรียบเทียบข้อมูลความรู้ความเข้าใจจากบทอ่านระหว่าง K และ L  

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.4.1 ใช้ร้อยละ ในการคำนวณเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจระหว่าง K กับ L  

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย  
 วัตถุประสงค์ของวิจัยนี้คือเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการ
เรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้กลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L ผลการวิจัยพบว่า 

บทอ่าน จำนวน
ข้อความรู้ 

K 

จำนวน
ข้อความรู้ 

L 

จำนวน
ข้อความรู้
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

K L 

บทอ่านท่ี 1 In The Spotlight 4 8 12 27.70 52.33 

บทอ่านท่ี 2 Good Citizens 5 12 17 25.00 62.50 

    ตาราง 1 เปรียบเทียบข้อมูลความรู้ความเข้าใจจากบทอ่านในตาราง K และ L จากบทอ่านจำนวน 2 เรื่อง 

 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความรู้ความเข้าใจจากบทอ่านในตาราง K และ L ความเข้าใจในบทอ่านของนักเรียน
ในบทอ่านท่ี 1 จำนวนข้อความรู้ความเข้าใจ (L) เพิ่มขึ้นจากตาราง K ร้อยละ 24.63 และจำนวนข้อความรู้ความเข้าใจ 
(L) ในบทอ่านท่ี 2 เพิ่มข้ึนจากตาราง K ร้อยละ 37.50 

บทที่ 5 สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 จากความมุ่งหมายของวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ่าน
การเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้กลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L พบว่า กลยุทธ์การสอน
อ่าน K-W-L ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจในบทอ่านเพิ่มขึ้นจาก
ความรู้เดิมท่ีเกี่ยวกับหัวข้อของบทอ่านและสามารถตอบคำถามจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจได้  



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 

5.2 อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บทอ่านภาษาอังกฤษในหนังสือ Focus 3 เรื่อง In The Spotlight และ 
Good Citizens โดยใช้กลยุทธ์การสอนอ่าน K-W-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5 นั้น พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน อีก
ท้ังยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในบทอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากก่อนการอ่าน นักเรียนสามารถระดมความคิดช่วยกัน
ได้นะดับข้อมูลพื้นฐานท่ียังไม่สามารถระบุข้อมูลได้อย่างเจาะจงหรือครบถ้วน แต่หลังจากการระดมความคิด นักเรียนมี
เป้าหมายในการอ่านมากยิ่งขึ้น และหลังจากกระบวนการอ่านนักเรียนมีความเข้าใจในบทอ่านมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้
อ่านข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mahdi (2561) ท่ีได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสอน K-W-L ในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนได้ การใช้เทคนิคการ
สอนแบบ K-W-L สำหรับรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในลำดับต่อไป 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมการเปรียบเทียบระหว่าง W และ L เพื่อศึกษาว่าความรู้ความเข้าใจท่ี
นักเรียนได้รับตรงกับจุดประสงค์ที่นักเรียนตั้งเป้าหมายได้หรือไม่  และควรเลือกกลุ่มตัวอย่างในช่วงชั้นอื่นๆ เพื่อให้
ผลการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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