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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
ที่ได้รับการสอนเแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติ เป็นการวิจัยการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบการทดลองจริง (Randomized Control – Group Pretest Posttest Design) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับ
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติ   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
อ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS ทั้ง
ก่อนการสอนและหลังการสอน  3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบปกตทิั้งก่อนการสอนและหลังการสอน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยมัธยม) ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 ห้อง นักเรียนจ านวน 245 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม)  จ านวน 6 ห้อง 
จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายมา 2 ห้อง เพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   (Simple Random Sampling) และ
ได้กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS จ านวนนักเรียน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการสอนแบบปกติ จ านวนนักเรียน 30 คน  ได้แก่ 1) กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 



โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 30 คน  2) กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 30 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค 
KWL PLUS 6 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 6 แผน ที่ผา่นการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ ผล
การประเมินอยู่ในระดับที่เหมาะสม และแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ซึ่งเปน็ข้อสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีค่าความยากงา่ย (P) ระหว่าง  
0.20 – 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.67 เป็นเครื่องมือในการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ t-test Independent การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2  ทีไ่ด้รับการสอนเแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอน
แบบปกติ ผลปรากฏว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนียัส าคัญที่ 0.05 และ ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  และใช้ t – test 
Dependent ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ทีไ่ด้รับ
การสอนเแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติ   
 
ค าส าคัญ: การอ่านจับใจความ; การสอนแบบร่วมมือ; เทคนิค KWL PLUS 
 
บทน า 
 ณ ปัจจุบนัการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึง รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและงา่ยดาย ทั้ง
ในประเทศและตา่งประเทศ  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งวิทยาการต่างๆ ซึ่งท าให้
คนในสังคมต้องเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยต้อง
อาศัยทักษะการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารอย่างถูกต้อง  ดังนั้น ทักษะการอ่านจงึมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิต เปน็เครื่องมือที่สามารถท าให้ตนเองแสวงหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดชวีติ  ดังที่ ผกาศรี  
เย็นบุตร (2542 : 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้วา่ เป็นกระบวนการค้นหาความหมายหรือความเข้าใจ
จากตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้อ่าน ผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่อ่านมากน้อยเพียงใด
ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอยา่ง เช่น สตปิัญญา อารมณ์ ประสบการณ์ อายุ ความสามารถทางภาษาเปน็ต้น  
และ สุชาติ พงษ์พานิช (2550 : 1) ยังได้สรปุเก่ียวกับทักษะการอ่านที่เป็นประโยชน์ไว้ดงันี้  การอ่านเป็นทักษะที่
ส าคัญทางภาษาเปน็อย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการคน้หาความหมายในสิ่งที่อ่านเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ความคิด 
หรือความบันเทิง อีกทั้งยังฝึกให้เป็นผู้มีจนิตนาการ เพราะจะต้องแปลสัญลักษณ์ออกมามาเปน็ความหมายทั้งใน
ด้านรูปธรรมและนามธรรมผู้ที่อ่านมากย่อมมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างไกล   
 การอ่านจึงจัดเปน็องค์ประกอบที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เพราะวิชาการในแขนงต่าง ๆ 
จ าเป็นทีจ่ะต้องอาศัยความสามารถการอ่านเพื่อที่จะท าความเข้าใจเนื้อหา และจับใจความจากเรื่องที่อ่าน แล้วจึง



น าความรู้ทีไ่ด้จากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ตามที่ต้องการ ดังนั้นในการเรียนการสอนมีความจ าเปน็จะต้องปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและจ าเป็นต้องอาศัยการ
ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้ยิ่งขึน้ไปเร่ือย ๆ  
 การสอนด้วยวิธี KWL PLUS  ได้รับการพัฒนามาจากคารร์ และโอเกิล (Carr; & Ogle) โดยเปา้หมาย
ส าคัญของเทคนิคนี้คือ ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น สามารถที่จะก าหนด
วัตุประสงค์ในการอ่าน และสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน โดยนักเรียนสามารถจัดการกับสาระความรู้ข้ึนใหม่
ตามความเข้าใจของตนเอง และเขียนสรุปเร่ืองที่ตนเองได้อ่านจากแผนผงัความคิดได้ และเปา้นีย้ังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พชัรินทร์ แจ่มจ ารูญ (2547: 79)  แสดงให่เห็นว่าผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยเทคนิค KEL PLUS สูงกว่านักเรียนที่ไดร้ับการสอนอ่านแบบปกติ 
 จากเหตุผลและข้อดีของการสอนด้วยวิธี KWL PLUS ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและเลือกน าเทคนิคนี้
มาใช้ควบคู่กับการสอนในเร่ืองการอ่าน โดยได้ด าเนินการจัดท าวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่า
จับใจความของ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการ
สอนแบบปกติ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS ทั้งก่อนการสอนและหลังการสอน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
สอนแบบปกติทั้งก่อนการสอนและหลังการสอน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 ห้อง นักเรียนจ านวน 245 คน 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  จ านวน 6 ห้อง จากนัน้ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายมา 2 ห้อง เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง



และกลุ่มควบคุม (Simple Random Sampling) และได้กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค 
KWL PLUS จ านวนนักเรียน 30 คน และกลุ่มควบคุมทีไ่ด้รับการสอนแบบปกติ จ านวนนักเรียน 30 คน 
 - กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
จ านวน 30 คน 
 - กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
จ านวน 30คน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยหลาย ๆ เร่ือง เช่น ธัญเทพ  กองสุข (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH  PLUS ที่มีความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนสรุปความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5  ผู้วิจัยจึงขอตั้งสมมติฐานดังนี ้  
 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWL PLUS มีความสามารถในการอ่านจบั
ใจความ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัยะส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมนีัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWL PLUS มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ สูงขึ้น เมื่อได้รบัการสอนด้วยวธิีการเรียนแบบ 
   ร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS 
 2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การอ่านจับใจความเป็นทักษะพืน้ฐานที่มีความสคัญต่อนักเรียนในการเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
วิธีการที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ จึงมีผูส้รปุความหมายของการอ่านจับใจความไว้ดังนี้  
 ผกาศรี  เย็นบุตร (2542: 137) ได้กล่าวถึง ความหมายของการอ่านจับใจความว่า เปน็การอ่านเพื่อเก็บ
จุดมุ่งหมายส าคัญของเร่ือง เก็บเนื้อเรื่อง เก็บแนวคิดหรือทัศนคติของผู้เขียน เก็บข้อเท็จจริงหรือความรู้สึก 
อารมณ์ของผู้เขียน 



 จิราภรณ์  บุญณรงค์ (2554: 24) ได้กล่าวถึง ความหมายของการอ่านจับใจความวา่ เปน็กระบวนการ
การเข้าใจความหมายและแปลความเนื้อเรื่อง จุดมุ่งหมาย สาระส าคัญ ของค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความว่า
เก่ียวข้องกันอย่างไร สามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม หาประโยคใจความส าคัญ ล าดบัเหตุการณ์และสามารถสรุป
เนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้อง 
 ประเภทของการอ่านจับใจความสามารถแบ่งได้จากที่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ดังนี้                         
 ประเภทของการอ่านจับใจความมี 2 ประเภท ดังนี้     
 1. การอ่านเพื่อจับใจความโดยรวม เป็นการอ่านเพื่อรู้และจะได้เกิดการตัดสินคุณค่าของหนังสือหรือ
เร่ืองที่อ่านนั้น ๆ สมควรจะอ่านอย่างจะเอียดหรือไม่ หรือเป็นเคร่ืองชี้แนวทางให้ผู้อ่านรู้ว่าต้องศึกษาค้นคว้าเร่ือง
ใดมาประกอบเพื่อช่วยเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอย่างไร เพราะจะท าให้ทราบรายละเอียดโดยคร่าว ๆ 
ของสิ่งที่เราก าลังจะอ่าน 
 2. การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั เป็นการอ่านที่ละเอียดเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ความส าคญัของงาน
เขียนนั้น ๆ ในลักษณะนี้ผู้อ่านตอ้งท าความเข้าใจกับข้อความทกุ ๆ ย่อหน้า ผู้อ่านอาจสังเกตสว่นส าคัญและ
ประโยคขยาย แล้วจับสาระส าคญัจากสิ่งที่อ่าน ประโยคใจความส าคัญอาจจะอยู่บรรทัดแรก ตอนกลางหรือ
ข้อความตอนท้ายของแต่ละส่วน หลังจากนั้นจึงท าการสรุปออกมาเป็นส านวนภาษาของตนเอง  
     
 ธัญเทพ  กองสุข (2557: 24)  ได้กล่าวถึงประเภของการอ่านจบัใจความว่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
การอ่านเพื่อจับใจความโดยรวมและการอ่านเพื่อจับใจความเฉพาะประเดน็ส าคัญ ซึ่งถ้าผู้อา่นสามารถสามารถ
อ่านเพื่อจับใจความได้ทั้ง 2 ลักษณะแล้ว ก็จะท าให้ผู้อ่านอ่านจบัใจความได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
 การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เป็นเทคนิคการสอนอ่านที่ท าให้ผู้เรียนมีการเตรียม
แนวความคิดที่จะเกิดขึ้นขณะอ่าน และท าให้ครูค้นหาพื้นฐานของนักเรียนที่มีต่อเร่ืองที่จะอ่าน โดยการบนัทึกลง
ในตาราง KWL ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  
 1. K (Know) คือ ความรู้เบื้องต้นที่มีอยู่ก่อนการอ่าน            
 2. W (Want to know) คือ สิ่งที่ต้องการจะรู้  
 3. L (Learned) คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากการอ่าน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ KWL PLUS        
  Carr and Ogle (1987) ได้น าเสนอขั้นตอนของเทคนิค KWL PLUS ในการสอนอ่าน ดังนี ้   
 1. ข้ัน K (What I Know) คือ ขั้นก่อนการอ่าน ครูจะอธิบายภาพรวมของเร่ืองที่จะน ามาอ่านและตั้ง
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการระดมสมองและตอบค าถามเก่ียวกับสิ่งที่ตนเองรู้อยู่ก่อนแล้วลงในตาราง
ช่อง K โดยครูและนักเรียนจะรว่มกันจัดประเภทของข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดในเร่ือง    



 2. ข้ัน W (What do I want to know) คือ ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่าน นักเรียนจะตั้งค าถามในสิ่งที่
ต้องการรู้และสนใจ โดยการเขียนลงในตาราง W จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันค้นหาความจริงเกี่ยวค าถามที่
นักเรียนตั้งไว ้    
 3. ขั้น L1 (What I have learned) ขั้นนี้ นักเรียนจะเปน็ผูบ้ันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านลงในช่อง L 
พร้อมกบัตรวจสอบค าตอบให้ครบถ้วน      
 4. ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนน าข้อมูลที่จัดประเภทจากช่อง K มาเขียนองค์ประกอบเพิ่มเติมจาก
ข้อมูลในแต่ละประเภททีไ่ด้จัดแบ่งไว้แล้ว พร้อมทั้งขียนอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเดน็    
 5. ขั้น L3 (Summarizing) นักเรียนสรุปสิง่ที่อ่านโดยการเขียนสรุปเป็นความคิดรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งการเขียนในขั้นนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนในการประเมินความเข้าใจในการอ่านของตัวนักเรียนเอง  
          
          ตาราง ส าหรับลงข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยใช้เทคนิค KWL PLUS 
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แผนผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) 
 
 

เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
 

 
 ขั้นตอนในการอ่านโดยใช้เทคนคิ KWL PLUS เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและ
สามารถน าความรู้เดิมที่มีอยู่มาปรับใช้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดค้นหาความรู้ใหม่และสังเคราะห์ออกมาเป็น
องค์ความรู้ของตนเอง และงานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เช่น 
 ธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ว (2552) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรปุความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ทีส่อนโดยวิธี KWL  Plus กับวิธีสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า ผลสมัฤทธิ์ของการ



เขียนสรุปความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการสอนโดยวิธี KWL Plus กับวธิีสอนแบบปกติ 
แตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 และ ผลสัมฤทธิข์องการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการสอนโดยวิธี KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05   
 ธัญเทพ  กองสุข (2557) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL PLUS ที่มี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏวา่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL PLUS มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความหลังการทดลองสูงกว่ากอ่นการทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 ณัฐภัทร  ปันปิน (2559) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ผของการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 

KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจบัคู่ที่มีต่อทักษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ผล

ปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค KWL 

Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่ มีทักษะการอ่านจบัใจความสงูขึ้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับ

การจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคูห่ลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        

 จากแนวคิดดังกลา่วทีผู่้วิจัยได้ศึกษาทบทวน ท าให้เกิดการด าเนินการจัดท าวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ทีไ่ด้รับการสอนเแบบรว่มมือโดยใช้

เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกต ิ  

การเก็บข้อมูลและการใช้สถติิในการวิเคราะห์ข้อมูล       

 1. เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิีสุ่มอย่างงา่ย(Simple Random Sampling) มา 2 ห้อง เพื่อเป็นกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม          

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจบัใจความ ระหว่างก่อนและหลังการสอนโดย

ใช้เทคนิค KWL PLUS ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (t-test Dependent) โดยผลสัมฤทธิ์ของความสามารถใน

การอ่านจับใจความหลังเรียนจะต้องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญที่ 0.05    

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจบัใจความ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (t-test Dependent) โดยผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการ

อ่านจับใจความหลังเรียนจะต้องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัที่ 0.05  



 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจบัใจความ ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค 

KWL PLUS กับการสอนแบบปกติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (t-test Independent) โดยที่ผลสัมฤทธิ์ของ

ความสามารถในการอ่านจบัใจความของกลุ่มที่สอนโยใช้เทคนิค KWL PLUS  จะต้องสูงกว่าการจัดการเรียนรู้

แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  

สรุปผลการวิจัย           
 1. ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่ได้รบัการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่ได้รบัการ
สอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่ได้รบัการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมนีัยส าคัญที่ 0.05 
 
อภิปรายผล           
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 เพราะว่าการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึก
คิดอย่างเป็นระบบเปน็ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบช่วยพฒันาความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียน โดยมคีรูคอยดูแลการปฏิบัติ ทั้งยังสามาถกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบ
จากเรื่องที่อ่าน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนถึง 5.00 คะแนน ซึ่งมีพฒันาการมากกว่าการอสนแบบปกติ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 เป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน กล่าวคือ ผู้ใดก็ตามเม่ือได้รับการการแนะน า การจัดการเรียนรู้ ในเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการหรือวิธีการใด ย่อมเกิดการพัฒนาการในเร่ืองนั้น ๆ สูงขึ้นกวา่ก่อนที่จะได้รับการ
แนะน าสั่งสอน ดังนั้นเมื่อสอนโยวีการสอนแบบปกติ ท าให้นักเรียนมีความรู้และพฒันาการในการอ่านจับใจความ
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนถึง 3.83 คะแนน แต่ก็ยังมีพฒันาการน้อยกว่าการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 เนื่องมาจากการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนคิ KWL PLUS กับการสอนแบบปกติมีความ
แตกต่างกัน เพราะการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เป็นกระบวนการทีส่่งเสริมให้นักเรียนได้น า



ความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการท าความเข้าใจบทอ่าน ท าให้นักเรียนสามารถจับใจความจากบทอ่านได้
ดีขึ้น และในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการสอนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการตั้งค าถาม เห็นได้จาก
กิจกรรมในขั้น W (What we want to know) ซึ่งเป็นขัน้ของการตั้งค าถามของนักเรียนในสิง่ที่ตนเองต้องการ
จะรู้จากเรื่องที่ได้อ่านกบัครู และขั้นตอนนีท้ าให้เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความอยากที่จะรู้ อยากที่จะเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่ตนเองได้อ่านไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชลธิชา จนัทร์แก้ว (2549: 83) ได้กล่าวไว้วา่ เทคนิค KWL 
PLUS เป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการฝึกคิด และตัดสนิใจอย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดบรรยายกาศที่ดีในการ
จัดการเรียนรู้ เพราะนักเรียนไดเ้ข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยงัไปสอดคล้องกับ พัชรินทร์ 
แจ่มจ ารูญ (2547: 92) กล่าวไวว้่า การที่นักเรียนตั้งค าถามเปน็การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และเป็นจดุส าคัญที่
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการค้นคว้าหาค าตอบจากการอ่านด้วย ซึ่งถ้าเป็นการเรียนการสอนแบบปกตนิั้น ครูจะ
เป็นผู้อธิบาย บรรยายและตัง้ค าถามในเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนจะมีบทบาทเปน็
เพียงผู้ฟัง ท าให้ขาดโอกาสในการฝึกคิดอยางเป็นขัน้ตอนเหมือนกับเทคนิค KWL PLUS จึงกลา่วได้วา่ การสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ได้ดีกวา่การอสอนแบบปกต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตจากประสบการณ์ตรงที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
ดังต่อไปนี ้
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเลือกเนื้อเรื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรเลือกเนื้อหาที่นักเรียนคุ้นเคยหรือมีความ
สนใจ ไม่ควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากเกินไป 
 2. การท ากิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค KWL PLUS ครูผู้สอนมีหน้าที่กระตุน้ความรู้เดิม
ของนักเรียนหรือแนวคิดของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการใช้ความคิดอย่างเต็มที่ 
 3. ในขั้นตอนของการท ากิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดในการระดมสมอง การตั้ง
ค าถาม การจัดระเบียบของข้อมูล และการแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุด 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค KWL 
PLUS กับรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนโดยใช้เทคนิค KWL PLUS ไปจดัการเรียนการสอนในระดบัชัน้อ่ืน ๆ 
เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งค าถามซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
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