
การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus  

กับวิธีสอนแบบปกติ 

A COMPARISON OF READING COMPREHENSION ABILITY OF MATHAYOM SUKSA 

ONE STUDENTS BETWEEN LEARNING USING THE KWL PLUS  

METHOD WITH NORMAL TEACHING METHOD 

 

พิราภรณ จักรวาลมณฑล 1* และนพคุณ คุณาชีวะ 2  

1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

* ผูรับผิดชอบบทความ 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ระหวางการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ 

ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนอานดวยเทคนิค  

KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 กอนและหลังใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus 3) เปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังใชวิธีสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนโรงเรียน         

วัดโพธ์ิแทนท่ีกําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คนและนักเรียน

โรงเรียนวัดประสิทธิเวชท่ีกําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน 

รวม 60 คน โดยการนําผลคะแนนการทดสอบการอานวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนท้ังสามโรงเรียนมา

วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) จากน้ันเลือกคูท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีไมแตกตางกัน 1 คู แลวจับ 

สลากเลือกหน่ึงโรงเรียน เปนกลุมทดลองท่ีสอนดวยเทคนิค KWL Plus และหน่ึงโรงเรียนเปนกลุมควบคุมท่ีสอนแบบ 

ปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีการสอนอานดวยเทคนิค KWL Plus จํานวน 6 แผน  

แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีการสอนอานแบบปกติ จํานวน 6 แผนและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน   

จับใจความกอนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดละ 30 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถทางการอาน 

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางจากวิธีสอนแบบปกติอยาง   

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธี 

สอนดวยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3) ความสามารถทาง   

การอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคญั : ความสามารถทางการอานจับใจความ; วิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus; วิธีสอนแบบปกติ 
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บทนํา 

 ภาษาไทยเปนภาษาพื้นฐานท่ีมีความสําคัญกับทุกคนในชาติไทย เปนภาษาท่ีเราใชในการสื่อสารสงสาร 

ตลอดจนถายทอดภาษาไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางถูกตอง     

ตามจุดมุงหมายของการสื่อสาร ภาษาไทยจึงถือวาเปนภาษาท่ีสําคัญตอระบบการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาของไทย ไดกําหนดใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะทางภาษาท่ีสําคัญ คือ ทักษะการอาน 

ทักษะการเขียน ทักษะการฟง ทักษะการดู ทักษะการพูด เปนตน เราจะสังเกตเห็นวาทักษะการอานถือเปนทักษะ

เร่ิมแรก ท่ีมีความจําเปนมากในการใชภาษาไทยและเปนทักษะพื้นฐานท่ีนักเรียนทุกคนจําเปนตองฝกฝนและพัฒนา 

การอานน้ันจําเปนตองแปลความหมายของตัวอักษรท่ีอานออกมาเปนความรูความคิด และเขาใจเร่ืองราวท่ี

อานตรงกับเร่ืองราวท่ีผูเขียนตองการถายทอด นอกจากน้ีผูอานจะตองสามารถนําความรู ความคิดจากเร่ืองราวท่ีอาน

ไปใชประโยชนได การอานจึงถือเปนทักษะท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง และเปนหัวใจของการศึกษาในทุกระดับ  

การอานจับใจความ เปนการอานประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญ ไมวาจะเปนการอานสารประเภทใดก็ตาม 

จะตองใชทักษะการอานจับใจความ เพื่อคนหาเน้ือหาสาระสําคัญของสารประเภทน้ัน ๆ การอานจับใจความจึงเปน

การอานประเภทหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยจากการศึกษาคนควา

งานวิจัยตาง ๆ พบวา การสอนอานจับใจความดวยเทคนิค KWL Plus จากงานวิจัยท่ีผูวิจัยคนควาพบวานักเรียนมี

ความสามารถทางการอานจับใจความ และผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความท่ีดีข้ึนทุกเร่ือง ดังจะเห็นไดจาก

ผลการวิจัยของผูวิจัยแตละคนท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใชเทคนิค KWL Plus ในการพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความของนักเรียนในกลุมโรงเรียนของผูวิจัยเอง 

ท้ังน้ีท่ีผานมา ปญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุมโรงเรียนของผูวิจัย คือ ปญหานักเรียนอานจับใจความสําคัญไมได 

นักเรียนไมสามารถระบุไดวา ใจความสําคัญของเน้ือหาท่ีอาน สารท่ีอานหรือเร่ืองราวท่ีอานวามีใจความสําคัญอยางไร 

และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในกลุมโรงเรียนองครักษพัฒนา อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ยังมีผลคะแนนจากการทดสอบวัดผลการอานวรรณคดีและวรรณกรรม   

อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑท้ังสามโรงเรียน  

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําวิธีสอนอานจับใจความดวยเทคนิค KWL Plus มาแกปญหาการอานจับใจความของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนวัดโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งมีความสามารถทางการอานจับใจความอยูในระดับตํ่ากวามาตรฐาน คือ      

คะแนนตํ่ากวาระดับประเทศ (จากผลการทดสอบการอานวรรณคดีและวรรณกรรมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562)  และเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางการอาน     

จับใจความสําคัญดังกลาว ตลอดจนศึกษากระบวนการอานดวยเทคนิค KWL Plus ท่ีจะนํามาพัฒนาทักษะการอาน

และพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวาง       

การเรียนรูท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง    

ใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง    

ใชวิธีสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการเรียนรูท่ีใชวิธีสอน

ดวยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน 

 2. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค        

KWL Plus หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของท้ังสามโรงเรียนในกลุมโรงเรียน

องครักษพัฒนา อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ไดแก 

โรงเรียนวัดโพธ์ิแทน โรงเรียนวัดประสิทธิเวช และโรงเรียนชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2          

ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 หอง จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 98 คน  
 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ิแทน ท่ีกําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวชท่ีกําลังศึกษาอยูระดับ             

ช้ันมัธยมศึกษาป 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน รวม 60 คน โดยการนําผลคะแนนการทดสอบ   

การอานวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนท้ังสามโรงเรียน มาวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) จากน้ันเลือกคูท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีไมแตกตางกัน 1 คู แลวจับสลากเลือกหน่ึงโรงเรียน เปนกลุมทดลองท่ีสอนดวย

เทคนิค KWL Plus และหน่ึงโรงเรียนเปนกลุมควบคุมท่ีสอนแบบปกติ  
 

 ตัวแปรที่ศกึษา 

 ตัวแปรอิสระ - วิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus 

  - วิธีสอนแบบปกติ 

    ตัวแปรตาม  - ความสามารถทางการอานจับใจความ  
 

 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

เน้ือหาท่ีจะใชในการทดลอง คือ เน้ือหาสาระการเรียนรูภาษาไทย ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ข้ันพื้นฐาน 2551 สาระท่ี 1 มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ 

แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน มาตรฐาน ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอาน          

ท่ีกําหนดไววา การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ ไดแก นิทานชาดก เร่ืองสั้นและวรรณคดีในบทเรียน 

 

 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

 ผูวิจัยไดทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 วันวันละ 1 คาบเรียน 

รวมท้ังหมด 6 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) โดยมีการทดสอบกอนเรียน 1 คาบเรียนและหลังเรียน 1 คาบเรียน 

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู และทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความท่ีใชวิธีสอนดวย

เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ 

 2. เปนแนวทางสําหรับพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความในระดับช้ันอื่น ๆ เทคนิคอื่น ๆ ตอไป 
  

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา 1) ไดกลาวถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไววา ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษา              

เพื่อการสื่อสารการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง โดยสาระการเรียนรูภาษาไทยท่ีเกี่ยวของ 

ไดแก สาระท่ี 1 การอาน และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ท่ีเกี่ยวของไดแก มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวน    

การอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  
  

 การอานจับใจความ 

 การอานจับใจความเปนทักษะท่ีมีความสําคัญ จึงมีนักวิชาการหลายคนใหความหมายไวดังน้ี 

จําเนียร เล็กสุมา (2552, หนา 27) ไดสรุปเกี่ยวกับการอานจับใจความวา เปนการอานท่ีสําคัญสําหรับผูท่ี

กําลังศึกษาเลาเรียนเพราะในการอานหนังสือหรือตําราตาง ๆ ผูอานจะตองพยายามจับใจความของเร่ืองท่ีอานใหได 

หากผูอานจับใจความไดจะทําใหเขาใจเร่ืองท่ีอาน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน สามารถจับสาระสําคัญของเร่ืองท่ีอานได และจะทําใหประสบความสําเร็จในการอานจับใจความ 

 กิตติชัย พินโน และคณะ (2554, หนา 155) ไดอธิบายเกี่ยวกับการจับใจความไววา การอานจับใจความ 

หมายถึง การอานเพื่อเก็บสาระสําคัญของเร่ืองท่ีอาน เชน เน้ือหาความรู ขอมูล ความคิดและทรรศนะของผูเขียน  

 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา การอานจับใจความมีความสําคัญไมนอยไปกวาการอานประเภทอ่ืน ๆ และ

สามารถสรุปความสําคัญของการอานจับใจความไดวา การอานจับใจความถือเปนการอานท่ีมีความสําคัญ                

มีกระบวนการ ข้ันตอนท่ีเปนประโยชนในการแสวงหาความรู ซึ่งถือเปนหัวใจของการศึกษาในทุกระดับ การพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความ จึงถือเปนการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของผูเรียนดวย 

การอานจับใจความถือเปนการอานท่ีมีความสําคัญ จึงมีการอธิบายความสําคัญไวดังน้ี 

สิรี ชัยเสรี (2556, หนา 131) ไดอธิบายความสําคัญของการอานจับใจความไววา การอานจับใจความสําคัญ 

นับวาเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา การอานถือเปนทักษะในการรับสารท่ีสําคัญย่ิง 

ผูศึกษาจะตองใชอยูเสมอและจะตองพัฒนาทักษะดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

จากความสําคัญขางตน จะเห็นไดวา การอานจับใจความถือเปนหัวใจของการศึกษาในทุกระดับ จึงถือเปน

การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของผูเรียนดวย 

 

หลักการอานจับใจความ  

การอานจับใจความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี ข้ันตอนการอาน เพื่อใหการอานประสบความสําเร็จ           

โดยนักการศึกษาหลายคนไดอธิบายถึง หลักการอานจับใจความไวดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 189) ไดกลาวถึงหลักการอานจับใจความไว ดังน้ี 

1. ต้ังจุดมุงหมายใหชัดเจน เพราะจะเปนแนวทาง และจับใจความหรือหาคําตอบไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 

2. สํารวจสวนประกอบของหนังสือคราว ๆ จะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานไดกวางขวาง 
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3. ทําความเขาใจลักษณะของหนังสือวาเปนประเภทใด ชวยใหมีแนวทางในการจับใจความสําคัญไดงาย 

4. ใชความสามารถดานภาษาในการแปลความหมายของคํา ประโยคและขอความตาง ๆ  

5. ใชประสบการณหรือภูมิหลังเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานมาประกอบ 

 กิตติชัย พินโน และคณะ (2554, หนา 155) ไดอธิบายหลักการอานจับใจความไววา ในการอานจับใจความมี

หลักการอานโดยท่ัวไป 2 ลักษณะ คือ การจับใจความโดยรวมซึ่งเปนการอานคราว ๆ และการจับใจความสําคัญ      

ซึ่งเปนการอานอยางละเอียดเพื่อกรองเอาแตสาระสําคัญของเร่ือง  

 จากหลักการดังกลาวขางตน พบวา หลักการอานจับใจความ ประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนดวยกัน ไดแก     

ข้ันท่ี 1 ข้ันกอนอาน ท่ีผูอานตองมีการเตรียมตัว เตรียมความพรอมในการอาน ข้ันท่ี 2 ข้ันการอาน เปนข้ันตอน       

ท่ีผูอานจะตองต้ังใจอานเร่ืองท่ีสนใจต้ังแตตนจบจนดวยความต้ังใจ และจับใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานใหได และข้ัน

ท่ี 3 ข้ันหลังอาน เปนข้ันตอนท่ีผูอานจะตองทบทวนเน้ือหาของเร่ืองท่ีอาน และสรุปเปนภาษาของตนเองอีกคร้ังหน่ึง 
 

ประโยชนของการอานจับใจความ  

จากการศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ พบวา การอธิบายเกี่ยวกับประโยชนของการอานจับใจความน้ัน           

มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายไว ขอยกตัวอยางดังน้ี 

สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน (2550, หนา 23) ไดกลาวถึงประโยชนการอานจับใจความ       

สรุปไดวา การอานจับใจความ เปนการอานท่ีทําใหเปนคนท่ีนาสนใจเพราะอานมากทําใหมีความคิดลึกซึ้งและ

กวางขวาง ดังน้ันการอานจับใจความเปนทักษะท่ีมีประโยชนในการเรียนและในชีวิตประจําวัน 

จิราภรณ บุญณรงค (2554, หนา 29) ไดสรุปเกี่ยวกับประโยชนของการอานจับใจความไววา ประโยชน       

ท่ีไดรับจากการอานจับใจความน้ันครอบคลุมการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคน ต้ังแตการอานเพื่อความบันเทิง

จนกระท่ังถึงการอานเพื่อการศึกษาหาความรูในสรรพวิทยาการตาง ๆ บุคคลท่ีมีความสามารถในการอานจับใจความ

จึงเปนบุคคลท่ีรับรูขาวสาร เร่ืองราวไดรวดเร็วและเขาใจเร่ืองท่ีอานไดดีกวาคนอื่น 

 จากการศึกษาคนควาของผูวิจัยท้ังหมด สามารถสรุปไดวา การอานจับใจความ มีประโยชนท้ังตอตัวผูอานเอง

ในดานการจัดเรียนการสอน การดําเนินชีวิต ตลอดจนการรับรูขาวสารตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และยังมีประโยชนแกผูรับสาร

ในการสื่อสาร ถายทอดขาวสารตาง ๆ แกกันในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 

 วิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus 

เทคนิค KWL Plus โดย KWL Plus พัฒนามาจาก KWL ซึ่งวัชรา เลาเรียนดี และคณะ (2560, หนา 207; 

อางถึงใน Car and Ogle, 1987) ไดอธิบายความหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL  

ซึ่งประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญ คือ (K) ระบุสิ่งท่ีรู เร่ืองท่ีรูท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีกําหนด (W) อยากรูอะไรบาง        

จากสิ่ง ท่ีกําหนดใน ข้ันแรก และ (L) เรียนรูอะไรบางจากเร่ืองท่ีกําหนด หลังจากอานเสร็จแลวท่ีแตกตางคือ KWL 

Plus มีการเพิ่มเติมการทําแผนผังมโนทัศน และการสรุปเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีอาน กลาวไดวาเทคนิคดังกลาวสามารถ

นํามาใชในการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห การอานอยางมีวิจารณญาณและอานอยางสรางสรรคได 

เชนเดียวกัน  

สรุปไดวา ข้ันตอนของเทคนิค KWL Plus คือ เทคนิคท่ีผูสอนนํามาใชในการสอนอานจับใจความ เพื่อพัฒนา

ทักษะทางดานการอานของนักเรียน  
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เปาหมายของเทคนิค KWL Plus 

วัชรา เลาเรียนดี และคณะ (2560, หนา 208) ไดกลาวถึงเปาหมายท่ีสําคัญของเทคนิค KWL Plus ไดแก  

 1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอาน ฝกต้ังคําถาม ใชความคิดในเร่ืองท่ีอาน 

 2. พัฒนาการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการอาน สรุปสาระสําคัญจากเร่ืองท่ีอาน    

จัดการกับสาระความรูข้ึนใหม โดยการใชแผนผังความคิด และเขียนสรุปเร่ืองท่ีอานจากแผนผังน้ัน 

 3. สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหใหกับผูเรียน 

 4. ฝกการระดมสมองโดยมีกรอบในการรวมกันในการคิด 
 

 ข้ันตอนของการสอนดวยเทคนคิ KWL Plus  

 วัชรา เลาเรียนดี และคณะ (2560, หนา 209) ไดกลาวถึงข้ันตอนของเทคนิค KWL Plus ไววามีดังน้ี 

  1. ข้ัน K (Know) รูอะไรจากเร่ืองท่ีใหอาน หรือจากหัวเร่ืองท่ีกําหนด ผูเรียนต้ังคําถามเพื่อจะถาม

คําถามวารูอะไร จากคําหรือช่ือเร่ือง  

  2. ข้ัน W (What do we want to learn) เราอยากรูอะไรจากคําตาง ๆ ท่ีระบุในข้ัน K โดยให

นักเรียนต้ังคําถามจากคําท่ีนําเสนอ ซึ่งคําถามจะมาจากความสนใจ ใครรูของนักเรียนเอง  

  3. ข้ัน L1 (What did we learn) เราไดเรียนรูอะไรบาง นักเรียนเขียนคําตอบลงในตารางตรงชอง 

L ตรวจสอบวามีคําถามใดบางท่ียังไมมีการตอบ 

  4. ข้ัน L2 สรางแผนผังความคิด (Mind Map) นักเรียนอานทบทวนจากข้ัน K เพื่อจะไดจัดประเภท

ของสิ่งท่ีเรียนรู เขียนคําสําคัญไวตรงกลางแผนผังความคิดและโยงความสัมพันธกับคําสําคัญยอย 

  5. ข้ัน L3 ข้ันสรุป นักเรียนเขียนหมายเลขกํากับลําดับความคิดรวบยอดในแผนผังความคิด (Mind 

Map) เพื่อเขียนสรุปเปนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนซึ่งจะบอกถึงความเขาใจในเร่ืองท่ีอานของนักเรียน  
 

 ความสัมพันธของเทคนิค KWL Plus กับการสอนอานจับใจความ 

 เทคนิค KWL Plus เปนเทคนิคท่ีมีข้ันตอนชัดเจน เปนไปตามลําดับ และยังพบวา เทคนิค KWL Plus 

สามารถพัฒนาทักษะทักษะทางการอานจับใจความไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีนักการศึกษาหลายคนนําเทคนิค 

KWL Plus มาใชในการสอนอานจับใจความ ผูวิจัยจึงมีความสนใจการนําเทคนิค KWL Plus มาพัฒนาความสามารถ

ทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อพัฒนาท้ังรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ

ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนตอไป 
 

 วิธีสอนแบบปกติ 

 นักการศึกษาไดใหความหมายของการสอนอานแบบปกติไว ดังน้ี 

 พัชรี ลินิฐฏา (2534, หนา 11) กลาวถึงการสอนแบบปกติไววา “การสอนของครูโดยใชแผนการสอนปกติ   

ซึ่งสวนมากจะเปนการบรรยายประกอบสื่อการสอน มีการอภิปราย แบงกลุม ศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมติ”  

 เสาวนีย ดํารงโรจนสกุล (2544, หนา 7) กลาวถึงวิธีสอนแบบปกติไววา "การสอนท่ีครูนิยมใชกันท่ัวไป ไดแก 

การบรรยาย การอภิปราย การซักถาม การต้ังคําถาม การจดบันทึกและการทําแบบฝกหัด"  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 179) อธิบายความหมายวา การสอนแบบปกติเปนการสอนแบบบรรยาย 

โดยครูเปนผูเตรียมการศึกษาเน้ือหามาแลวอยางดี และผูเรียนเปนผูมารับผลการศึกษาคนควาน้ัน โดยจะเปนการสื่อ

ความหมายทางเดียว คือ ครูไปสูนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมนอย เพียงแตจดบันทึกหรือซักถามเปน

บางคร้ัง 
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 สรุปไดวา การสอนแบบปกติ เปนการสอนท่ีมีการสื่อสารทางเดียว และสวนมากเนนวิธีการบรรยาย            

การถายทอดความรูตาง ๆ ของครูใหกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะฝกฝนทักษะ การอานจากการทําแบบฝกหัด หรือ     

สื่อประกอบการสอนของครู ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดยึดตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การสอนแบบ

บรรยาย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยในประเทศ 

 พัชรินทร แจมจํารูญ (2547) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีไดรับการสอนอานแบบ

ปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus กับวิธีสอนอานแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความของ

นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus แตกตางกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) นักเรียนเห็นดวยกับวิธีการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus  

รอยละ 85 

 วัชรี แกวสาระ (2555) ไดศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษา          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย KWL Plus ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ท่ีเรียนดวย KWL Plus สูงกวานักเรียนสองภาษาท่ีเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) การรับรู

ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย KWL Plus หลังจาก

การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การรับรูความสามารถในการเรียน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย KWL Plus สูงกวานักเรียนสองภาษาท่ีเรียน

แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 บุญลอม กันตรง (2556) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความวิชาภาษาไทย     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL Plus วิชาภาษาไทยช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.08/83.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL Plus วิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเทากับ 0.6913 แสดงวา

นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 69.13 3) นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL 

Plus วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการอาน    

จับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจดัการเรียนรู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus อยูในระดับ

เห็นดวยมากทุกดาน 

 มาลินี สุทธิเวช (2561) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานสรุปความโดยใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

KWL Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิการอานสรุปความของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus อยูในระดับ

เห็นดวยมากท่ีสุด 
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 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สามารถพัฒนา

ทักษะทางภาษาของนักเรียนได จึงสงผลใหมีความสามารถในการอานสูงกวาการสอนแบบปกติ นอกจากน้ีนักเรียน   

ยังมีเจตคติท่ีดีท่ีมีตอการจัดกิจกรรมดวยเทคนิค KWL Plus อยูในระดับมาก ดังน้ันเทคนิค KWL Plus จึงเปนเทคนิค

ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอานใหดี    

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 คารและโอเกิล (Carr and Ogle, 1987,  หนา 626) ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ผลการศึกษา

ปรากฏวา นักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค KWL Plus ไปสูสถานการณการอานเร่ืองใหมได รวมท้ังนักเรียนมี

ความเขาใจเร่ืองจากการอาน ตลอดจนมีทักษะการยอความดีข้ึน 

 จากผลการศึกษางานวิจัยตางประเทศขางตน พบวา ในตางประเทศมีการนําเทคนิค KWL Plus มาพัฒนา

ทักษะการอาน ท้ังการอานเพื่อความเขาใจ การอานสรุปความ การอานพื้นฐานและความสําเร็จในการอานของ

นักเรียน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนอาน หรือพัฒนาทักษะการอานดวยเทคนิค KWL Plus 

ประสบความสําเร็จทางการอานมากกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนอานแบบปกติ  

 ดังน้ันจะเห็นไดวาจากการศึกษาคนควางานวิจัยตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เทคนิค KWL Plus 

เปนเทคนิคท่ีสามารถพัฒนาทักษะการอานท่ีเห็นผลจริง และเปนเทคนิคท่ีข้ันตอนการสอนชัดเจน เหมาะกับการอาน

ในทุกระดับช้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําเทคนิค KWL Plus มาพัฒนาทักษะการอานจับใจความในกลุมโรงเรียน

ของผูวิจัยตอไป และในการทําวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดยึดข้ันตอนเทคนิค KWL Plus ตามแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี 

และคณะ (2560, หนา 209) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ Randomized Control-

Group Pre-test and Post-test Design เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียน          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการดังน้ี 

1. ผูวิจัยแจงจุดประสงคในการเรียน อธิบายการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus  

 2. นักเรียนท้ัง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานจับใจความกอนเรียน (Pre-test)       

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนาน กอนการจัดการเรียนการสอน 

 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม คือ กลุมควบคุมและกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวนท้ังสิ้น 12 แผน โดยแบงออกเปน แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus 

จํานวน 6 แผน และแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 6 แผน รวม 12 แผน 

 4. ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานจับใจความ 

หลังเรียน (Post-test) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน  

5. ผู วิจัยนําผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานจับใจความ มาวิเคราะห        

โดยกระบวนการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 



9 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus กับ

วิธีสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ 2 กลุม อิสระตอกัน (t–test independent) 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus 

กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ 2 กลุม ไมอิสระตอกัน (t–test dependent) 

 3. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบปกติ กอนเรียนและ

หลังเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ 2 กลุม ไมอิสระตอกัน (t–test dependent) 
 

ผลการวิจัย  

 ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยท้ังหมด 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

ระหวางการเรียนรูที่ใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกต ิมีรายละเอียดดังขอมูลท่ีปรากฏ (ดู

ตาราง 1) 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1                     

ระหวางการเรียนรูที่ใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกต ิ

การทดสอบ n 𝐱 SD t Sig. 

กลุมทดลอง 30 19.17 3.075 9.456 .000* 
กลุมควบคุม 30 12.03 2.760 
* p < .05 

จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางจาก

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1      

ที่ใชวิธีสอนดวยเทคนคิ KWL Plus กอนเรียนและหลังเรียน มีรายละเอียดดังขอมูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 2) 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 กอนเรียนและ

หลังเรียน ที่ใชวิธีสอนดวยเทคนคิ KWL Plus 

การทดสอบ n 𝐱 SD t Sig. 

คะแนนกอนเรียน 30 10.33 2.808 24.174 .000* 
คะแนนหลังเรียน 30 19.17 3.075 
* p < .05 

 จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1     

ที่ใชวิธีสอนแบบปกติ กอนเรียนและหลงัเรียน มีรายละเอียดดังขอมูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 3) 

ตาราง 3  การเปรยีบเทียบความสามารถทางการอานจับใจความของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 กอนเรียนและ

หลังเรียน ที่ใชวิธีสอนแบบปกต ิ

การทดสอบ n 𝐱 SD t Sig. 

คะแนนกอนเรียน 30 8.93 2.420 6.998 .000* 
คะแนนหลังเรียน 30 12.03 2.760 
* p < .05 

 จากตาราง 3 พบวา พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL 

Plus แตกตางจากวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL 

Plus หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนแบบปกติหลังเรียน   

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

การอภปิรายผล 

 1. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL 

Plus มีความแตกตางจากวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีต้ังไว 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร แจมจํารูญ (2547) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความ

สําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีท่ีไดรับการสอน

อานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus กับวิธีสอนอานแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความ

ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus แตกตางกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และนักเรียนเห็นดวยกับวิธีการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus   

รอยละ 85 และสอดคลองกับงานวิจัยของมาลินี สุทธิเวช (2561) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานสรุปความ 

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิ

การอานสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอน

การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความคิดเห็นตอการจัด   

การเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยสังเกตวาการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค KWL Plus น้ันเปนการจัดกิจกรรมท่ีทําให

นักเรียนไดฝกการอานอยางเปนข้ันตอนไปทีละข้ันโดยข้ันตอนท้ัง 5 ข้ันจะชวยใหนักเรียนอานจับใจความของเร่ือง 

ตาง ๆ ไดเปนอยางดี และยังชวยสงเสริมกระบวนการทํางานเปนกลุมไดดีดวย ซึ่งมีความแตกตางจากวิธีสอนแบบปกติ 

 จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การสอนดวยเทคนิค KWL Plus เปนเทคนิคท่ีชวยใหนักเรียนรูจัก

กระบวนการทํางานเปนกลุม การระดมสมองจากการอาน ซึ่งเปนการฝกทักษะการอานอยางมีข้ันตอน ชวยใหนักเรียน

ไดทบทวนความรูท่ีอาน สรุปความรูท่ีไดจากการอานออกมาเปนแผนผังความคิด ตลอดจนสามารถเขียนสรุป    
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ใจความสําคัญไดอยางถูกตอง การนําเทคนิค KWL Plus มาชวยในการพัฒนาความสามารถทางการอาน จึงมีผลทําให

การอานประสบความสําเร็จ และพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL Plus น้ัน

แตกตางจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ

วิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus มีคาเทากับ 19.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 3.075 และคะแนนเฉลี่ยของวิธี

สอนแบบปกติมีคาเทากับ 12.03 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.76 หมายความวา ความสามารถทางการอาน

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนแตกตางจากวิธีสอนแบบ

ปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีต้ังไว 

 2. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL 

Plus หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีต้ังไว ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรี แกวสาระ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสอง

ภาษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการเรียนวิชา

ภาษาไทย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ  

รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการอานจับใจความ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus อยูในระดับ

เห็นดวยมากทุกดาน 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยสังเกตไดวา การพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนดวยเทคนิค 

KWL Plus เปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนกลุม การระดมสมอง และการสรุปความรูดวยตนเอง ทําให

นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม อีกท้ังข้ันตอนการจัดกิจกรรมดวยเทคนิค KWL Plus เปนไปที

ละข้ันตอน ดังน้ันนักเรียนไดฝกทักษะต้ังแตการคิด การต้ังคําถาม การอานอยางคราว ๆ การอานอยางละเอียด แลว

สรุปความรูอีกคร้ังเพื่อทบทวนเน้ือหา สงผลใหการอานของนักเรียนประสบผลสําเร็จ โดยพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานดวยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของหลังเรียนมีคาเทากับ 19.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 3.075 และคะแนนเฉลี่ย       

กอนเรียนมีคาเทากับ 10.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.808 หมายความวา ความสามารถทางการอาน   

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ท่ีต้ังไว 

 3. ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก

แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนแบบปกติท้ังหมดไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูจาก

ผูเช่ียวชาญ และแผนการจัดการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนคือ ข้ันนํา ข้ันสอนและข้ันสรุป แตละข้ันตอน         

จะมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองอยู เสมอ ทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการอาน              

จับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร แจมจํารูญ (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง          

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus กับวิธีสอนแบบปกติ ท่ีสรุปวา  

วิธีสอนแบบปกติ เปนการสอนท่ีมีท้ังการบรรยาย อภิปราย ซักถาม และการใชสื่อประกอบการสอน ซึ่งมีข้ันตอนคือ 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน และข้ันสรุป ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนอานแบบปกติหลังเรียน    

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และงานวิจัยของบุญลอม กันตรง (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง          
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การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ   

KWL Plus ท่ีสรุปวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคือ แผนการท่ีเปนวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน              

โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหครูไดใชในการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู จุดหมายของหลักสูตร และครูคนอื่นสามารถนําแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูไปใชในกิจกรรมการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ ได 

 จากการวิจัยในคร้ังน้ีผู วิจัยสังเกตวา วิธีสอนแบบปกติ มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพผาน         

การตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และมีความสอดคลองกับเน้ือหาจุดมุงหมายของหลักสูตร ทําใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของหลังเรียนมีคาเทากับ 

12.03 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.760 และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 8.93 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานมีคาเทากับ 2.420 หมายความวา ความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   

ท่ีใชวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 ท่ีต้ังไว  

 จากผลวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา วิธีสอนแบบปกติ เปนวิธีการท่ีสามารถพัฒนาความสามารถทาง       

การอานจับใจความใหสูงข้ึนได เน่ืองจากข้ันตอนของวิธีสอนแบบปกติท่ีมีการออกแบบใหเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 

จุดมุงหมายของหลักสูตร จึงทําใหสามารถพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนได แตการจัด    

การเรียนรูท่ีวิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus เปนวิธีการสอนอานท่ีสามารถพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความ

ไดดีกวาวิธีสอนแบบปกติ  

 จากวิจัยท่ีผูวิจัยไดทดลองน้ัน สามารถสรุปไดวา วิธีสอนดวยเทคนิค KWL Plus เปนวิธีสอนท่ีมีข้ันตอนท่ี

ชัดเจนกวาวิธีสอนแบบปกติ นักเรียนมีสวนรวมมากกวาวิธีสอนแบบปกติ สงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักเรียนได

มากกวาวิธีสอนแบบปกติ และสามารถพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนวัดโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ไดดีกวาวิธีสอนแบบปกติ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพือ่นาํไปใช 

  1. ครูผูสอนควรมีการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมดวยเทคนิค KWL Plus ใหเขาใจแลวจึงเลือก

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละช้ันเรียนเพื่อนําไปปรับใชใหเหมาะสม 

  2. ครูผูสอนนําแผนการสอนท้ังหมดไปทดลองใชจริงกอนการทดลอง เพื่อศึกษาเน้ือหาการสอนและ

ระยะเวลาของแผนการสอนท้ังหมดท่ีจะนําไปทดลองจริง 

  3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานดวยเทคนิค KWL Plus ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะกลุม

สัมพันธ ใหนักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น และการอยูรวมกันในกลุมของนักเรียน 

   4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ครูผูสอนมีหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษากับนักเรียนใน

การจัดกิจกรรมในทุก ๆ ข้ันตอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการสอนอานดวยเทคนิค KWL Plus จนนักเรียนเกิด

ความคุนเคยกับวิธีการอานจับใจความ  

  5. ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดกวาง และสรางบรรยากาศใน 

การเรียนใหเปนไปดวยความผอนคลาย สนุกสนาน เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรน และมีความสนใจในการอาน  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรนําวิธีการสอนดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน 

ๆ เพื่อเปนการขยายผลการพัฒนาความสามารถทางการอานจับใจความใหประสบผลสําเร็จมากข้ึน 

  2. ควรนําวิธีการสอนดวยเทคนิค KWL Plus ไปเปรียบเทียบกับวิธีสอนอื่น ๆ 
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