
 

 

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ 
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บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL  Plus กับวิธีการแบบสอนแบบปกติ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ระหว่างก่อนและหลังเรียน
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL Plus และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ระหว่างก่อนและหลังเรียนเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2      
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วัดจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดย
เลือกจาก 2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นจับสลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 
ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม มีนักเรียนท้ังส้ิน 80 คน แบ่งเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  จ านวน 40 คน 
เป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  จ านวน 
40  คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ (3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ                 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (x̅ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการวิจัยพบว่า  (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีได้รับ          
การสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอน                     
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ                
(3) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค ำส ำคัญ: การอ่านจับใจความ; การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus; การสอนแบบปกต ิ
 
บทน ำ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติท่ีมีความส าคัญต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นเอกลักษณ์ของชาติ                  
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้ มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะ
ภาษาเป็น เครื่องมือในการติดต่อ ส่ือสารระหว่างมนุษย์  ท าให้สามารถรู้ เรื่องและเข้าใจกันได้  ดัง ท่ี                         
วรรณี โสม ประยูร (2542 : 6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษา สรุปได้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของสังคม                
ซึ่งทักษะทางภาษาท่ีมนุษย์ชาติต่าง ๆ ใช้ติดต่อส่ือสารกัน ก็คือ การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน มนุษย์ใช้
ทักษะท้ัง 4 ประการนี้ สร้างเสริมสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิด พัฒนาอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งส่ิงอื่น 
ๆ อีกมากให้กับตนเองและสังคม พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
แก่ ผู้เข้าประชุมของชุมนุมภาษาไทยเมื่อวัน ท่ี29 กรกฎาคม 2505 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ประเทศไทยนั้นมีภาษาไทยของเรา
เอง ซึ่งต้องหวงแหน เราโชคดีท่ีมีภาษาของเราเองต้ังแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องรักษาไว้ ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 2543) 
  การอ่านเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ท่ีรับรู้และเข้าใจความหมายโดยมีตัวอักษรและสัญลักษณ์เป็น
ส่ือกลางแปลออกมาเป็นความคิด ซึ่งต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์เดิมเข้ามาเกี่ยวข้อง การอ่านเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้ ดังนั้น ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านคือ สามารถอ่านได้มาก อ่านได้
เร็ว และอ่านได้ถูกต้อง ย่อมมี โอกาสในชีวิตหลาย ๆ ด้านมากกว่าอื่น เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ตลอดจนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทันสมัยกว่าผู้ท่ีขาดทักษะในการอ่าน  

การอ่านจัดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการเรียนรู้ เพราะสาขาวิชาการต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องอาศัย
ความสามารถในการอ่านเพื่อท่ีจะท าความเข้าใจเนื้อหา และจับใจความจากเรื่องท่ีอ่าน แล้วจึงน าความรู้              
ไปใช้ประโยชน์ตามท่ีต้องการ ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
พัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจะพัฒนานักเรียนให้อ่านได้อย่างมีความเข้าใจนั้น  
ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจึงจะประสบผลส าเร็จ การอ่านประเภทท่ี  มีความส าคัญและ             
ถือว่าเป็นพื้นฐานของความข้าใจในการอ่านสารต่างๆ ก็คือ การอ่านจับใจความ ซึ่งจะต้องมีการฝึกปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน และ
ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ  จึงก าหนดเรื่องการอ่านไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน โดยก าหน ด                           
เป็นตัวชี้วัด ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ว่าผู้เรียนต้องมีความสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ตีความ สรุปความ หาค าส าคัญในเรื่องท่ีอ่านและใช้แผนภูมิรูปภาพโครงเรื่อง
หรือแผนภาพความคิด พัฒนา ความสามารถในการอ่าน น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต (ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2555) 

มีนักเรียนจ านวนมากประสบปัญหาในการอ่านจับใจความ เนื่องจากอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถ
สรุปหรือจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้ ดังท่ี แววมยุรา เหมือนนิล (2547) ได้กล่าวว่า“การอ่านจับใจความเป็น
ความเข้าใจเรื่อง ท่ีอ่าน ระดับต้น และเป็นพื้นฐานส าคัญมากส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนจับ
ใจความเรื่อง ท่ีอ่านไม่ ได้ก็คงไม่สามารถอ่านเพื่ อวิจารณ์ ว่าเรื่องนั้น ดีหรือไม่ ดี ได้ เลย ” นอกจากนั้ น                                        
บันลือ พฤกษะวัน (2532: 30) กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง เมื่อต้องการ
ทราบว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร จะเห็นได้ว่าการอ่านเพื่อจับใจความส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความ
เข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน ค้นหาประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน   นพดล จันทร์เพ็ญ (2554)ได้กล่าวถึงการอ่านจับ
ใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านขั้นรายละเอียดท่ีต้องรับรู้เนื้อเรื่องความส าคัญว่ากล่าวถึงใคร
หรืออะไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร  หากนักเรียนไม่สามารถจับใจความจากเรื่องท่ีอ่านได้ รวมทั้งไม่รู้วิธีอ่านท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านจับใจความจะท าให้นักเรียนไม่สามารถอ่านเรื่องได้อย่างมีความเข้าใจ  

เมื่อดูจากคะแนนผลสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท าให้ทราบได้ว่านักเรียนยังมีคะแนน
การอ่านจับใจความต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และเมื่อสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนสรุปได้ว่า  นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ หรือจับใจความได้
ไม่ถูกต้อง จะจับใจความได้เพียงเรื่องส้ัน ๆ ข้อความส้ัน ๆ และ ใช้วิธีลอกข้อความหรือเนื้อเรื่อง ไม่สามารถสรุป
เป็นค าพูดของตนเองได้  

จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอ่าน จับใจความ จึงมุ่ งจัดการเรียนการ สอนตามหลักสูตรให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดและมาตรฐาน                 
การเรียนรู้ทุกระดับช้ัน และได้ก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมการอ่าน ท้ังนี้เพื่อต้องการให้ผู้เรียนสามารถอ่านและ
จับใจความจากเรื่องท่ีอ่านได้ ด้วยการจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เน้นทักษะการอ่านในการจัดการเรียนการสอน  
ในการสอนอ่านท่ีจะท าให้ผู้เรียนสามารถจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้นั้น สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีเป็น
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยเห็นว่ามีวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาการสอนอ่าน
จับใจความ คือ การสอนอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL  Plus เป็นวิธีการท่ีมุ่งให้นักเรียนใช้วิธีการอ่านท่ีเป็น
ระบบอ่านอย่างรอบคอบ   เทคนิค KWL Plus มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สอนได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน
และน าผลงานมาใช้ในการประเมินพัฒนาการของนักเรียนโดยใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยเหลือการอ่านการ
การคิดวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ต้ังวัตถุประสงค์ ต้ังค าถามในการอ่าน ระดม
สมองรวบรวมข้อมู ล  จัดระบบข้อมู ล  สร้ างแผนภาพความ คิดและเขียนสรุปความจากการอ่ าน                                      
วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ (2547: 75) อ้างถึงใน    Car and Ogle (2004)  ท่ีได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้
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แบบ KWL Plus ไว้ดังนี้ ขั้น K (What do I know) ขั้นตอนนี้ก่อนท่ีนักเรียนจะอ่านเรื่อง ครูอธิบายความคิดรวบ
ยอดของเรื่องและก าหนดค าถามโดยครูกระตุ้นหรือถามให้นักเรียนได้ระดมสมอง (Brainstorms) เกี่ยวกับส่ิงท่ี
นักเรียนรู้แล้วและน าข้อมูลท่ีได้มาจ าแนก แล้วเขียนค าตอบของนักเรียนในแผนภูมิรูปภาพช่อง K (What do I 
know) หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันจัดประเภทความรู้ท่ีคาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นในเรื่องท่ีจะอ่าน ขั้น W 
(What do I want to learn) ในขั้นตอนนี้นักเรียนค้นหาความจริงจากค าถามในส่ิงท่ีสนใจอยากรู้ หรือค าถาม                  
ท่ียังไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง พร้อมท้ังให้นักเรียนเขียนรายการค าถามท่ีต้ังไว้ ในระหว่าง
อ่านนักเรียนสามารถเพิ่มค าถามและค าตอบในกลุ่มของตัวเองได้  ขั้น L1 (What did I learn) ในขั้นตอนนี้
นักเรียนบันทึกความรู้ ท่ีได้ระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน ลงในช่อง L (What did I learn) พร้อมท้ัง
ตรวจสอบค าถามท่ียังไม่ได้ตอบ  ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จัดประเภทไว้ในขั้นตอน K(What do 
I know) เขียนช่ือเรื่องไว้ในต าแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อ พร้อมท้ังเขียนอธิบาย
เพิ่มเติมในแต่ละประเด็น   ขั้น L3 (Summarizing) ขั้นตอนนี้นักเรียนช่วยกันสรุปและเขียนสรุปความคิด                     
รวบยอดจากแผนภูมิความคิด ซึ่งการเขียนในขั้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจ
ของนักเรียน 

จากปัญหาการอ่านจับใจความท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของเทคนิค KWL Plus              
ว่าจะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการ อ่านจับใจความของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าเทคนิค                           
KWL  Plus มาใช้สอนการอ่านจับใจความโดยเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL  Plus  และวิธีสอนแบบปกติ เพื่อพัฒนาความสามารถ                     
การอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพท่ีดีต่อไป  
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ระหว่างการ
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL  Plus กับวิธีการแบบสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อน
และหลังเรียนเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL  Plus 

3.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อน
และหลังเรียนเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน                     
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL  Plus สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

2. ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน                    
ด้วยเทคนิค KWL  Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

3. ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ                       
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
ขอบเขตกำรวิจัย 
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกร 

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562   จ านวน 16  ห้องเรียน รวม 640  คน ซึ่งทางโรงเรียนจัดนักเรียนแต่ละห้องในลักษณะ                     

คละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  เขตมีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA 

โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นจับสลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียน

เป็นกลุ่มควบคุม มีนักเรียนท้ังส้ิน 80 คน แบ่งเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอน

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  จ านวน 40  คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบ

ปกติ 

 

 

 

 

 2.ตัวแปรที่ศึกษำ 

ตัวแปรต้น   (Independent Variables) ตัวแปรต้น  ได้แก่  การสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค                      

KWL  PLUS  และวิธีสอนแบบปกติ  

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความสามารถการอ่านจับใจความของ

นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

3. เนื้อหำ 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง คือ สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนสร้างความรู้ และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัย รักการอ่าน โดยใช้บทอ่านจากบทความ  
เรื่องส้ัน และนิทาน 
4. ระยะเวลำในกำรวิจัย 
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 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  ใช้เวลาในการทดลองตามแผนการสอน
จ านวน 6 ช่ัวโมง และใช้เวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 2 ช่ัวโมง 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความดีขึ้นโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ 

2.ครูภาษาไทยท่ีสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL 
Plus มาพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความได้ดียิ่งขึ้น 

3.ครูภาษาไทยระดับอื่น ๆ สามารถน าวิธีการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อสอนอ่านจับใจความให้ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของการอ่านจับใจความ 
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อิ่มส าราญ (2547 : 42) กล่าวว่าการอ่านจับ ใจความส าคัญ หมายถึง 

การจับประเด็นหลักหรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านว่า ผู้เขียน ต้องการส่งสารหรือให้ข้อคิดเห็นอะไรเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ สายสุนีย์ สกุลแก้ว (2533) ได้ให้ ความหมายของการอ่านจับใจความว่า เป็นความสามารถของผู้อ่าน
ท่ีจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้ ถูกต้อง ส่ิงท่ีตนอ่านได้อย่างมีเหตุผล  

จากความหมายของการอ่านจับใจความดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ หมายถึง กระบวนการ
เข้าใจความหมายและแปลความเนื้อเรื่องท่ีอ่าน จุดมุ่งหมาย สาระส าคัญของค า กลุ่มค า ประโยค และ ข้อความ
ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร สามารถต้ังค าถาม ตอบค าถาม หาประโยคใจความ ส าคัญ ล าดับเหตุการณ์ และสรุปเนื้อ
เรื่องได้ถูกต้อง 
หลักการอ่านจับใจความส าคัญ 

๑. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด เพื่อให้รู้ว่าเรื่องท่ีอ่านว่าด้วยเรื่องอะไร จุดใดเป็นจุดส าคัญของเรื่อง 
๒. อ่านให้ละเอียด เพื่อท าความเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่องเพราะจะท าให้ความ

เข้าใจไม่ติดต่อกัน และพยายามต้ังค าถามกับตนเองว่าเรื่องนี้ใคร ท าอะไร ท่ีไหนเมื่อไร อย่างไร ท าไม 

๓.  อ่านซ้ าตอนท่ีไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง 

๔.  เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องด้วยภาษาของตนเอง  
(แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความ, ๒๕๔๑) 

วิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค KWL – Plus 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 88) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิด
อะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได้ 
โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฆนัท ธาตุทอง 
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(2551: 234) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการอ่าน โดยกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง และมีการจัดระบบข้อมูล 

จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการอ่าน ทักษะการคิดอย่างรู้ตัว การน าประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาช่วยในการ
ตีความเนื้อเรื่อง การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตั้งค าถาม โดยมีข้ันตอนในการสอน ดังนี้ 

1) กิจกรรมนักเรียนรู้อะไร K (What do I know) 
2) กิจกรรมนักเรียนต้องการรู้อะไร W (What do I want to learn) 
3) กิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไร L1 (What did I learn) 
4) กิจกรรมสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพความคิด L2 (Mapping) 
5) กิจกรรมการสรุปเรื่อง L3 (Summarizing) เพื่อสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus  
1)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น เป็นการอ่านท่ีฝึกการถามตนเองและ

การใช้ความคิด และคิดในเรื่องท่ีอ่านเป็นส าคัญ 
2)สามารถพัฒนาสมรรถภาพในการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน สรุปสาระส าคัญจาก

เรื่องท่ีอ่าน จัดการกับสาระความรู้ขึ้นใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง โดยการใช้แผนผังมโนทัศน์หรือแผนผัง
ความคิด และเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านจากแผนผังนั้น 

3)ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้ 
4) ฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกันคิด 
ฆนัท ธาตุทอง (2551: 235) และสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 88) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความตระหนักในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยมีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบข้อมูลความรู้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย              

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research )  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 

1.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ไปทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วบันทึกผลคะแนนเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนหลังการจัดการ
เรียนรู้ 

2.  ขั้นก่อนการทดลอง  เป็นการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความ ได้แก่ 
      (1)  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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      (2)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ และเทคนิค KWL Plus แก่กลุ่มทดลองและ
จัดการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุม 

3.  ผู้วิจัยด าเนินการสอนท้ังสองกลุ่มด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นด้วยเทคนิค KWL 
Plus และแบบกติ อย่างละ 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง  โดยใช้เวลาในการสอน 6 ช่ัวโมง  

4.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

5.  น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ทางสถิติ และข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1 . ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการสอน ระหว่างวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  กับวิธีสอนแบบปกติ 

วิธีสอน N x̅ S.D. t Sig 
วิธีสอนแบบร่วมมือ 

โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

40 
 

27.62 
 

1.148 
 

11.168 

 

0.000* 
วิธีสอนแบบปกติ 40 23.15 2.259 

*p < .05 
จากตารางท่ี 1  พบว่า  นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus 

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 27.62ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.148 และกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.15ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.259เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent พบว่า t = 11.168 , p = .000 

 
 
 
2.ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอน                 

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
การทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 40 17.12 4.458 

-13.948 0.000* 
หลังเรียน 40 27.62 1.148 

*p < .05 
ตารางท่ี 2  พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus                 

ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 17.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.458 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
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เท่ากับ 27.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.148 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าที 
(t-test) แบบ Dependent พบว่า t = -13.948, p = .000 

 
3.ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอน              

แบบปกติ 
การทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 40 16.35 4.764 

-8.658 0.000* 
หลังเรียน 40 23.15 2.259 

*p < .05 
จากตารางท่ี 3  พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 16.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.764 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.15 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.259เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
พบว่า t = -8.658,          p = .000 
 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1.ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน             
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL  Plus สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

2. ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้ วยวิธีการสอน              
ด้วยเทคนิค KWL  Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

3. ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน                
แบบปกติ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากข้อค้นพบของการวิจัยมีประเด็นส าคัญท่ีได้น ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วย

วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL  Plus สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05                       
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus  เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนฝึกกระตุ้นความคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เพื่อเป็นการเช่ือมโยง
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ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ แตกต่างจากการสอนแบบปกติท่ีไม่มีเทคนิคใด ๆ ให้นักเรียนได้จดจ าและท าความ
เข้าใจได้เท่าท่ีควร  

เมื่อจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความได้ดียิ่งขึ้นมากว่าการสอนแบบปกติ  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า                       
(2545: 88) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่ างไร สามารถตรวจสอบ
ความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได้ โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักใน
กระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจัดระบบ
ข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วย
วิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL  Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีต้ังไว้  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่ง่วง ไม่เครี ยด สนุกสนานมีการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างท่ัวถึง เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฆนัท ธาตุทอง (2551: 235) และสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 88) ได้กล่าว
ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความตระหนักในกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยมีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบ
ข้อมูลความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสด์ิ (2550: 93 -95) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus และศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา              
ปี ท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่าน                     
จับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการ จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 50 โดยคะแนน เฉล่ียหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนความสามารถด้านการอ่าน จับใจความนิทานอยู่ในระดับสูงและมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
บทร้อยกรองอยู่ใน ระดับปานกลาง 2) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus                        
อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 

3. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐาน                   
ข้อท่ี 3  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนมีการวางแผนการสอน ต้ังจุดมุ่งหมาย มีการพิจารณาเลือกกิจกรรม                    
ท่ีจะสอน แล้วปฏิบัติการสอนตามท่ีวางแผนไว้เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ต้ังไว้ รวมถึงครูดูแลเอาใจใส่ใน
การสอน คอยดูแลให้ค าแนะน า ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อนักเรียน จึงท าให้
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ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. การท ากิจกรรมการอ่านจับใจความ ครูผู้สอนควรใช้บทอ่านท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัยและ             

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่นาสนใจเหมาะสมแก่ผู้เรียน 
2. การท ากิจกรรมการอ่านจับใจความ ครูควรจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ใบงานให้พร้อม เพื่อให้การจัด

กิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                            
ประสบผลส าเร็จ 

3. การท ากิจกรรมการอ่านจับใจความ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม                 
อาจมีการหมุนเวียน เปล่ียนกันท าหน้าท่ี เพื่อให้นักเรียนได้ท าหน้าท่ีท่ีหลากหลาย และพัฒนาตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรน าวิธีการสอนอ่าน KWL Plus ไปใช้เรื่องการอ่านจับใจความในระดับช้ันอื่นๆ แต่ระดับความยาก

ง่ายของเนื้อหาขึ้นอยู่กับระดับช้ันนั้น ๆ เพราะการอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีจ าเป็นท่ีนักเรี ยนต้องได้รับการ
พัฒนาทุกระดับช้ัน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ท่ีใช้สอนอ่านจับใจความ
ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอื่น ๆ เช่น การสอนด้วยรูปแบบซิปปา  การสอนแบบโครงการ 
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