
 

 

อมรรัตน์  เกษมสุข : การศึกษาผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
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 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใช้ รูปแบบการจดั  
การเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) และวธีิปกติ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี    
(1) เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู้วชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดั            
การเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติ        
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 3 ก่อนและหลงั   
การจดัการเรียนรู้แบบ  เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบวธีิปกติ  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ระหวา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลยู  แอล พลสั (KWL-Plus) กบันกัเรียนท่ีไดรั้บ        
การจดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติ 
 การด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรัตนบุรี 
จงัหวดัสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งส้ิน 74 คน ไดม้าโดยการเลือกโรงเรียน    
รัตนบุรี จากเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  แลว้ด าเนินการสุ่มนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 2 หอ้ง จาก 10 หอ้ง ไดน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 และ 3/6 ท่ีเรียน
วชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน  (อ 33101) เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
จากนั้นใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลาก เพื่อก าหนดเป็นกลุ่ ม
ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) และกลุ่มท่ี ใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติ  ด าเนินทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ระหวา่ง วนัท่ี 8 มกราคม 2551 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล 
พลสั  (KWL-Plus) จ านวน 8 แผน และ  แผนการจดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติ จ านวน 8 แผน  
แบบทดสอบวดั ผลการเรีย นรู้วชิาภาษาองักฤษ ด้ านทกัษะการอ่าน การเขียนและ   การพดู และ
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่า      
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติที (t-test) กรณีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ เป็นอิสระต่อกนั  
และสถิติที (t-test) กรณีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ู 
แอล พลสั  (KWL-Plus) และวธีิปกติ  ก่อนเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วชิา
ภาษาองักฤษโดยใช้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) มีผลการจดั  
การเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ดา้นการอ่านและ การเขียนอยูใ่นระดบั ต ่า นกัเรียนท่ีใชรู้ปแบบการจดั        
การเรียนรู้แบบวธีิปกติ มีผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษดา้นการอ่านและการเขียนอยูใ่นระดับ
ต ่า เช่นกนั หลงัเรียน  พบวา่ นกัเรียนท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ    
การจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) มีผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ         
ดา้นการอ่านและการเขียนอยูใ่นระดบั สูง การพดูอยูใ่นระดบัปานกลาง แ ละมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ส าหรับ นกัเรียนท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ วธีิปกติ มีผลการจดัการเรียนรู้วชิา
ภาษาองักฤษดา้นการอ่านและการเขียนอยูใ่นระดบั ปานกลาง  การพดูอยูใ่นระดบัปานกลาง และ มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ วชิาภาษาองักฤษภายในกลุ่ม โดยใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลยู  แอล พลสั (KWL-Plus) และวธีิ ปกติ  พบวา่ นกัเรียน ท่ีเรียน      
โดย ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL-Plus) มีผลการเรียนรู้วชิา
ภาษาองักฤษ ดา้นการอ่านและการเขียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติ  มีผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ดา้นการอ่านและการเขียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลยู  แอล พลสั (KWL-Plus) และวธีิปกติ 
พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ เค ดบัเบิลยู  แอล พลสั (KWL-Plus) มี 
ผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษดา้นการอ่าน การเขียน การพดู และความพึงพอใจสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชรู้ปแบบ การจดัการเรียนรู้แบบวธีิปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 The purpose of this research was to study the English learning outcome by using KWL-Plus 
and a conventional method. The objectives were (1) to investigate the English learning outcome 
of Matayomsuksa 3 students by using KWL-Plus and a conventional method, (2) to compare the 
English learning outcome of Matayomsuksa 3 students before and after class by using KWL-Plus 
and a conventional method, and (3) to compare the English learning outcome of Matayomsuksa 3 
students between the using KWL-Plus and a conventional method. 
 The samples in this study were seventy-four students of the nine grade students of 
Rattanaburi School in the second semester of the academic year 2007.  Rattanaburi School was 
selected from Surin educational service area office 2 by using purposive sampling and selected 
the nine grade students 2 classes from 10 classes by using simple random sampling . These students 
were studying Basic English (E 33101) and assigned the method of teaching to both classes at 
random. The experimental group, the students being taught by KWL-Plus Method; and the 
controlled group, the students being taught by a conventional method. The study was conducted from 
January 8, 2008 to January 31, 2008. The research instruments consisted of  (1) the KWL-Plus 
Method lesson plans for the experimental group and a conventional method lesson plans for the 
controlled group, (2) the proficiency test of English in reading, writing, and speaking skills, and      
(3) the questionnaire on the satisfaction in using the method. The data was statistically analyzed 
by using percentage, means, standard deviation, t-test for the dependent group, and t-test for the 
independent group. The results of the research showed that: 
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 1. Before class, the students being taught by KWL-Plus Method could acquire English in 
reading and writing skills at low level. The students being taught by a conventional method could 
acquire English in reading and writing at low level as well. After class, the students being taught 
by KWL-Plus Method could acquire English in reading and writing skills at high level, speaking 
skill at medium level, and their satisfaction of using the method was at high level. The students 
being taught by a conventional method could acquire English in reading, writing and speaking 
skills at medium level, and their satisfaction of using the method was at high level. 
 2. By internal group comparison, the students being taught by KWL-Plus Method could 
acquire English proficiency after class better than before class at the .05 level of statistical 
significance. And the students being taught by a conventional method could acquire English 
proficiency after class better than before class at the .05 level of statistical significance as well. 
 3. In comparison study between groups, the students being taught by KWL-Plus Method 
could acquire English in reading, writing and speaking skills, and their satisfaction higher than the 
students being taught by a conventional method at the .05 level of statistical significance. 
 


