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ผู้รับผิดชอบบทความ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL PLUS กับวิธีสอนปกติ  2.) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL 
PLUS  3.) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อน
และหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 2 ห้องเรียน ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีจับสลากห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรียน คือ ป.5/7 มีนักเรียนจ านวน 36 คน และกลุ่มควบคุม คือ ป.5/8 มีนักเรียนจ านวน 37 คน 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ KWL PLUS แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการการอ่านจับใจความการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน า
สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ร่วมมือเทคนิค KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ  คือ t-test Independent  สถิติที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความระหว่างก่อนและหลังการสอน คือ t-test Dependent และสถิติ
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ระหว่างก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบปกติ  คือ t-
test Dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
KWL PLUS สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 

 



 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใชช้ีวิตของมนุษย์  เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์  ท าให้สามารถรู้เรื่องและเข้าใจกันได้  การอ่านก็มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ใน
สังคมปัจจบุันเพราะนอกจากอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแลว้  การอ่านยังเป็นการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ทัน
เหตุการณ์  ทั้งยังเพิ่มพูนสตปิัญญาของตน บุคคลที่มีความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านอย่างแท้จริงย่อม สามารถน าความรู้ 
ความคิดไปใช้ ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมได้เป็นอยา่งดี 

จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนจ านวน มากยังขาดทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญของเรื่อง ไม่สามารถจับประเด็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง  มีการคิดอย่างไม่เป็นระบบ ไม่สามารถถ่ายทอด
ใจความส าคัญจากการอ่านของตนเองให้ ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน ไม่มีความมั่นใจในการตอบค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็นส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้สอนจึงหาวิธีพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การอ่านจับใจความให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถจูงใจให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากข้ึนโดยเลือกใช้
เทคนิคจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรหาวิธีสอนที่สามารถพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านพบว่ามีวิธีการสอนอ่านอย่างหนึ่งที่
น่าสนใจ ช่วยแก้ปัญหาการอ่านส่งเสริมให้นักเรียนจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นคือ การสอนด้วยเทคนิค KWL Plus ซึ่งเป็นวิธีที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้ทักษะการอ่านได้อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน มีการระดมความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลจากเรื่องให้มีความสัมพันธ์กัน โดยเทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิค
ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการคิด ช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิด ที่ส าคัญนักเรี ยนมีความสุขที่ได้
เรียนสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้และสามารถตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้นได้  
 เนื่องจากสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีขั้นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการเขียน
แผนภาพความคิด ผู้วิจัยเห็นว่าการเขียนแผนภาพความคิดเป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นสุดท้ายที่ได้จากการอ่านแล้ว
น ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยความเข้าใจของตัวเองอย่างเป็นระบบขั้นตอน แผนภาพความคิด (My Mapping) 
เป็นเครื่องมือที่มีมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนและครูผู้สอน ทั้งนี้ยังช่วยในการช่วยจ า การวางแผน การท างาน การ
ทบทวนและสรุปเร่ืองราวต่างๆได้อย่างเป็นระบบและยังชว่ยให้ผู้สอนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนได้  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ ของ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เนื่องจากการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่านจับใจความที่สูงขึ้น จับใจความของเรื่องได้มากข้ึนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
สอนด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus 



 
 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
สมมติฐานของการวิจัย  

1.ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
KWL Plus สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยทางส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการสอนด้วย
เทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการสอนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 333 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 73 คน  
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการน า

คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova พบว่าความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียนทั้ง 9 ห้อง มีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) โดยใช้
วิธีจับสลากห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน คือ ป.5/7 มีนักเรียนจ านวน 36 
คน สอนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุม คือ ป.5/8 มีนักเรียนจ านวน 37 คน สอน
อ่านจับใจความแบบปกติ 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  
  -   การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus 
  -   การสอนแบบปกติ 
  ตัวแปรตาม 

- ความสามารถด้านการจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัย  

หนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) และวรรณคดีล าน า ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินชีวิต โดยใช้บทอ่านจับใจความจาก นิทาน เร่ืองสั้น และบทความ 
ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย 



 
 

 ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 ชั่วโมง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 การวิจัยคร้ังนี้คาดวา่จะได้รับผลประโยชน์ดังนี ้
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้นหลงัเรียนด้วยเทคนิค KWL Plus 
 2. นักเรียนจับใจความส าคัญจากการอ่านต่างๆ สามารถน าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ได้แนวทางส าหรับครูกลุ่มภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยดัดแปลงและปรับใช้กับ
สาระอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
บันลือ พฤกษะวนั (2532,หน้า 29-35) ได้บอกไว้ว่า การอ่านเพื่อจับใจความเป็นการอ่านเพื่อท าความ

เข้าใจเนื้อเร่ืองเป็นการอ่านเพื่อต้องการทราบวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไรมีความส าคัญตรงไหนและมี

ความหมายว่าอยา่งไรจะเห็นไดว้่าการอ่านเพื่อจับใจความส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองของความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านค้นหา

สาระส าคัญหรือประเด็นที่ส าคญัของเร่ืองที่อ่าน 

กรมวิชาการ (2546,หน้า188) มีการให้ความหมายของการอ่านจับใจความได้วา่การอ่านจบัใจความเป็น

การอ่านที่มุ่งค้นสาระของเร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นสว่นใจความส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญของ

เร่ือง 

บุญสุพร  เพ็งทา (2544 ,หน้า 12) ได้พูดความหมายไว้ว่า การสอนแบบปกติเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องประกอบไปด้วย ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมความ

สนใจ ขั้นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายรูปแบบ มีดังนี้ สนทนา อภิปราย ทดลอง สาธิต ขั้น

สรุปและประเมินผล 

 จากการศึกษาวิธีสอนจากนักการศึกษา ดังกล่าวได้มีการสรุปไว้ว่า การสอนแบบปกติมีข้ันตอนการจัดการ

เรียนการสอนด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้ดังนี้คือ 

 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน คือ ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมก่อนน าเข้าสู่เนื้อหา โดยใช้กิจกรรมหรือ

ค าถามต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 2. ขั้นสอน คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ โดย

กิจกรรมที่สอนเน้นเนื้อหาการบรรยายเป็นส าคัญเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย ซักถาม 

แสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานการณ์จ าลองภายในห้องเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนมีความน่าสนใจมากข้ึน  



 
 

 3. ขั้นสรุป คือ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกันในห้อง มีการวัดผล ประเมินผลโดยการท า

แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ เพื่อวัดความเข้าใจว่าผู้เรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียง  

วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ์ (2547,หน้า117-118) ได้พบว่าทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 1. การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านการจัดกลุ่มคละความสามารถชี้แจง

จุดประสงค์ เกณฑ์การให้คะแนน การด าเนินกิจกรรมการให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน 

 2. กิจกรรมการฝึกทักษะการอ่าน 

  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ให้นักเรียนดูภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะอ่าน การใช้เกมทางการศึกษา การ

ใช้ค าถามเพื่อการเชื่อมโยงเร่ืองที่จะอ่าน 

  ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน นักเรียนรู้อะไร (What we know) ครูตั้งค าถามให้นักเรียนระดม

สมองเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอ่าน 

  ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน นักเรียนต้องการที่จะรู้อะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน (What we 

want to  know) นักเรียนอ่านแล้วคิดหาค าตอบ 

  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร (What we have learned) ตอบ

ค าถามจากการอ่าน 

  ขั้นที่ 4 กิจกรรมสร้างแผนภาพความคิดจากการอ่าน (Mapping) 

  ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปเรื่องจากการอ่าน (Summarizing) และน าเสนอต่อชั้นเรียนร่วมกัน

อภิปราย 

 3. การวัดการประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับ 

จากกระบวนการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL Plus  ของนักวิชาการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ว่า การสอนอ่าน

ด้วยเทคนิค KWL Plus มีขั้นตอนการสอนอ่าน 3 ขั้น ตอนส าคัญ คือ 1) กิจกรรมก่อนการอ่าน เป็นขั้นตอนส ารวจ

ผู้เรียนว่ามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมากน้อยเพียงใด (Know) โดยใช้วิธีการให้นักเรียนระดมสมองแล้ว

บันทึกลงในช่อง K – What we know หลังจากนั้นให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาระดมสมองคาดเดาเหตุการณ์ 2) 

กิจกรรมการอ่านในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านบ้าง (What we know) 

โดยครูตั้งค าถามแล้วให้นักเรียนเป็นผู้ตอบค าถามที่ตั้งไว้ บันทึกแผนภาพลงในตารางช่อง W-Want we want to 

know และ  3) กิจกรรมหลังการอ่านเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร (Learned) บันทึกตารางคะแนน

ไว้ช่อง L What we have Learned หลังจากนั้นน าข้อมูลต่างๆมาจัดระบบและสร้างเป็นแผนภาพความคิดสรุป

เร่ืองทั้งหมดเพื่อความเข้าใจ 

 



 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research)โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ  
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ

สอนด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนปกติ 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus 

3.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1.แจ้งจุดประสงค์การเรียนให้เรียนเข้าใจตรงกัน แนะน าวิธีการเรียนแบบ KWL Plus และชี้ให้เห็นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน พร้อมทั้งเสนอเป้าหมายของการเรียนและการวัดประเมินผล 
 2.ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ชุดเดียวกันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 3 แผน 
แผนละ 2 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการสอน 6 ชั่วโมง เมื่อด าเนินการครบแล้วมีการทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุ่ม เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนนักเรียนเรียนด้วยเทคนิค KWL 
Plus กับวิธีสอนแบบปกติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลังการทดลองของวิธีสอนทั้ง 2 วิธี โดย
ใช้ทดสอบค่า (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  (t-test Independent) เป็นอิสระต่อกัน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน ที่สอนโดยการเรียน
ด้วยเทคนิค KWL Plus  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS โดยการใช้ทดสอบค่า (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน ที่สอนโดยการเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  โดยการใช้ทดสอบค่า          (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรุปการวิจัย 

1. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
KWL PLUS สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 
 

 3. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล
คะแนนเฉลี่ยความสามมารถความสามารถด้านการอ่านจับใจความที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค KWL Plus สูง
กว่าวิธีการสอนอ่านแบบปกติ อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีขั้นตอนใน
การท ากิจกรรมที่ชัดเจน ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอน ช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน เนื่องจากมีกรอบและแนวคิดเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกหัด โดยมีครู
คอยดูแลการฝึกและท าแบบฝึกหัดของนักเรียน คอยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถาม เพื่อหาค าตอบจากเรื่องที่นักเรียน
อ่าน โดยเริ่มจากขั้น K (What we know) คือ นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน ซึ่งครูจะน าเข้าสู่
กระบวนการเรียนโดยการซักถาม การเล่นเกม การติดบัตรภาพหรือบัตรค าเพื่อให้นักเรียนทายความหมายก่อนจะ
น าเข้าสู่บทเรียนทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบขั้นตอนถือเป็นการน าเอาความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมมาใช้เป็นแนวทางในการตอบค าถามหรือเดาเหตุการณ์จากเรื่องได้  ขั้น W (What we want to 
Know) ยังเป็นขั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนก าหนดค าถามที่สงสัยในเรื่องที่อ่านร่วมกับครู เช่น ผู้เขียนมี
จุดมุ่งหมายอย่างไร เรื่องนี้มีความส าคัญอย่างไร นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านเรื่องนี้ ซึ่งการตั้งค าถามของ
นักเรียนเป็นการกระตุ้นความคิดให้สมองได้ประมวลผลทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันอันเป็นจุดส าคัญที่
ท าให้นักเรียนต้องการหาค าตอบในการอ่าน  และในขั้น L (What we have learned) เป็นกิจกรรมขั้นหลังการ
อ่านโดยอธิบายถึงสิ่งที่ได้รู้และเข้าใจจากการอ่านในเรื่องนั้นๆ และท าการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นใจความส าคัญหรือ
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ตรงประเด็น ซึ่งการจดบันทึกจะช่วยให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาและสามารถตอบค าถามจาก
เนื้อเรื่องได้ถูกต้อง   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา เล่าเรียนดี (2547: 90-93)  ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWL  Plus สามารถน ามาพัฒนาการอ่านได้ทุกระดับและยังสามารถพัฒนาการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย โดยกรอบในการคิด คือ K – ให้ระบุ สิ่งที่เรียนรู้หรือเรื่องที่รู้เกี่ยวกับหัว
เร่ืองที่ก าหนด  W – ให้ระบุสิ่งที่อยากรู้  L – ให้ระบุสิ่งที่เรียนรู้ แล้ว และ Plus การท าแผนภาพความคิดการสรุป
ใจความส าคัญ  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการอ่านจับใจความแบบปกติครูผู้สอนมุ่งเน้นกระบวนการสอนในรูป
แบบเดิม คือ การบรรยายเป็นหลักจึงไม่ได้ฝึกกระบวนการคิดในการตั้งค าถามและตอบค าถามท าให้นักเรียนไม่
สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ และประการส าคัญนักเรียนไม่ค่อยได้ท ากิจกรรมกลุ่ม ไม่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมที่จะพัฒนาความคิด ความสามารถของนักเรียน ซึ่งการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนุก ไม่เบื่อหน่าย นอกจากนี้นักเรียนยังไม่ค่อยได้ฝึกเขียนสรุปความไม่ค่อยได้เขียนฝึกจับใจความ และสร้าง
แผนภาพความคิด ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อและ
เหมาะสม 

2. จากผลการวิจัย พบว่าความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการ



 
 

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกหัดการ
อ่านจับใจความโยงใช้เทคนิค KWL Plus ครูผู้สอนมีแนวทางในการท ากิจกรรมขั้นแรกคือ K (What we know) 
การตั้งค าถามว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยง
เข้ากับเนื้อหาที่ครูน ามาให้อ่านและในกิจกรรมการสอนจะประกอบไปด้วย ขั้น W (What we want to Know)ใน
ขั้นนี้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนแสวงหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านโดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการตั้งค าถามของนักเรียน 
เปิดโอกาสให้เขียนค าถามที่อยากรู้ลงในตารางเพื่อฝึกให้นักเรียนคิดและมีจุดมุ่งหมายในการอ่านร่วมกัน ต่อมาใน
ขั้น L(What we have learned)เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องเขียนค าตอบที่ได้ลงในตารางว่าหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง
จบแล้วได้รับความรู้อะไรบ้าง สามารถจับใจความส าคัญและตอบค าถามสั้นๆจากเรื่องได้ ในขั้นสุดท้ายของเทคนิค
การสอนอ่านแบบ KWL Plus คือ การเขียนแผนภาพความคิด หรือเรียกว่าขั้น (Mapping) ซึ่งในขั้นนี้ครูต้อง
กระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแผนภาพความคิดโดยน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านเนื้อเรื่องมาแยกตามประเภท
หัวข้อ ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเร่ืองแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อเร่ืองที่อ่านได้อย่างเหมาะสม 
ถือเป็นการฝึกล าดับข้อมูลให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน หลังจากนั้นคือ การสรุปใจความส าคัญของเรื่องเรียกว่าขั้น 
(Summarizing) ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันเขียนสรุปความจากการอ่านเป็นการฝึกให้นักเรียนพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์รวมไปถึงการประเมินคุณค่าที่ได้รับหลังจากการอ่านเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาภรณ์พรรณ  พงษ์สวัสดิ์(2550 : 98) กล่าวไว้ว่า ขั้น Plus เป็นขั้นการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกล าดับ
เหตุการณ์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยท าแผนภาพความคิด เพื่อสรุปเรื่องราว เนื้อหา ข้อคิด และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ สรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านจากแผนภาพความคิด ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี 

3.จากผลการวิจัย พบว่าความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า  ขั้นสอนและขั้นสรุป ซึ่ง
ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการบรรยายประกอบการใช้สื่อการสอนเป็นหลัก ท าให้บรรยากาศ
ในชั้นเรียนค่อนข้างเป็นวิชาการ ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีกระบวนการสอนที่ค่อนข้างมีรูปแบบชัดเจน
เริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมการโดยครูผู้สอนจะน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นน าครูทบทวน
ค าศัพท์เดิมหรือเขียนค าศัพท์ยากบนกระดานแล้วให้นักเรียนอ่านหลังจากนั้นให้ช่วยหาความหมายของค าศัพท์ ขั้น
สอนครูเป็นผู้เสนอเนื้อหาจากนั้นให้นักเรียนสนทนาซักถามและอภิปรายไปพร้อมกับครู โดยมีสื่อประกอบการสอน 
เช่น ใบความรู้ ใบงานหรือแบบฝึกหัด นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในแบบฝึกหัดได้ทันที 
ในขั้นสรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านร่วมกัน และในขั้นวัดผลประเมินผลสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนจากการตอบค าถาม การตรวจแบบฝึกหัดการท างานกลุ่มและงานเดี่ยวซึ่งภาระชิ้นงานเป็นสิ่งนักเรียน
ต้องท าหลังจากที่อ่านเรื่องจบเพื่อน าไปประเมินผลของผู้เรียน จึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุธาทิพย์  แป้นทองค า 
(2545 : 12) กล่าวถึงวิธีสอนของกรมวิชาการว่าประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ทบทวน
ความรู้เดิมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นสอน เป็นการน าเสนอเนื้อหา โดยใช้การอธิบายสนทนาซักถาม อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา และขั้นวัดผลประเมินผลครูสังเกตพฤติกรรม



 
 

การตรวจแบบฝึกหัด  สอดคล้องกับวิจัยของ จิรัชญา ทิขัตติ (2550:71) ผลวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติก่อนและหลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นผลมาจากวิธีการสอนแบบปกตินั้นแตกต่างจากวิธีการสอนแบบร่วมมือ คือ ใน
การสอนครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาร่วมกันและนักเรียนแยกท ากิจกรรมกลุ่มบ้าง รายบุคคลบ้างตาม
ค าสั่งครูบ้างนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนก่อนการประเมินผลแล้วยกย่องนักเรียนที่ท าคะแนน
สูง ดังนั้นนักเรียนจึงมีแรงจูงใจในการเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และ
การศึกษาคร้ังต่อไปดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความ  ครูควรใช้บทอ่านทีมีความหลากหลายเลือกเนื้อหาที่มีความ
สนุกสนานเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเพราะจะได้เป็นที่สนใจของนักเรียนท าให้บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่ออีก
ทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียน สามารถตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
 2. การจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความ  ครูควรกระตุ้นความรู้เดิมหรือแนวคิดของ นักเรียนฝึกใช้ความคิด
ในการระดมสมอง การตั้งค าถาม การจัดล าดับข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความคิดกันให้มากที่สุด 

3. การสอนอ่านโดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นวิธีการสอนแบบร่วมมือจึงมีขั้นตอนในการสอนอ่านหลาย
ขั้น ดังนั้นครูผู้สอนต้องเตรียมการสอนให้พร้อมเพื่อส่งผลให้การสอนประสบผลส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการน าเสนอเทคนิค KWL Plus ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ 
เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะอยู่ในช่วงชั้นเดียวกัน เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ และการเขียน ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus   ที่ใช้สอนอ่านจับใจความร่วมกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ เช่น  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน 
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