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  การเปรียบเทยีบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์   โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  KWL Plus  กับ 

วิธีการสอนแบบปกติ 
A comparison  of  Reading  Comprehension 

Ability  for6Grade  students  of  Bangchoadanusorn School 
By  using  KWL Plus Method  and  Normal  Teaching  Method  

 

 
นางสาวปรารถนา  สุขเณร1  และรองศาสตราจารย์  จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ2 

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2รองศาตราจารย์  ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างการเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  KWL  Plus  
และวิธีสอนแบบปกติ  2)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  KWL  Plus  
3)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่าง      
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ที่ก  าลงัศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 74 คนไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster  random  Sampling) วดัจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  
2562  มาวิเคราะห์ทางสถิติ ANOVA  โดยเลือกจาก  2  ห้องเรียน  ทีม่ีคะแนนไม่ต่างกนั  จากนั้นท าการ
สุ่มอยา่งง่ายจบัสลาก (Simple  Random  Sampling)  เพื่อเลือก  1  ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและ  1  
ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม  มีนกัเรียนทั้งส้ิน  72  คน  แบ่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1               
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จ านวน  37  คน  เป็นกลุ่มทดลองที่สอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  และนกัเรียน                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  จ านวน  37  คน  เป็นกลุ่มควบคุม ที่สอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
ค าส าคัญ  การอ่านจบัใจความ; วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค KWL  Plus ; วิธีการสอน                
แบบปกติ 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลการวิจยัพบว่า  1)   ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  หลงัเรียนที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  KWL Plus 
สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05  2)  ความสามารถการอ่าน   จบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค  KWL Plus หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   3)  ความสามารถ             
การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  ที่ไดรั้บการสอน
ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ   

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ             
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร                  
เพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั  ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและด ารงชีวิต
ร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข  และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ  เพือ่พฒันาความรู้  พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์   และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียงัเป็นส่ือ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ดา้นวฒันธรรม  ประเพณี และสุนทรียภาพ  เป็นสมบติัล ้าค่า   ควรแก่
การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานให้คงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป( กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1 ) 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงคุณค่าของภาษาไทย  จึงก าหนดให้มีวิชาภาษาไทย                        
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  เป็นวิชาบงัคบัตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้
จนถึงระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไวจ้ านวน 5 สาระ  
ไดแ้ก่  สาระที่ 1 การอ่าน  สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟัง  การดู  และการพูด  สาระที่  4  
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หลกัการใชภ้าษาไทย  และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  ซ่ึงสาระการเรียนรู้ที่ส าคญัสาระหน่ึง  
คือ สาระที่ 1  การอ่าน  โดยก าหนดให้นกัเรียน ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และคิดเพื่อน าไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน”  ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1 ) 

การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้ทางดา้นการศึกษา  การพฒันาตนเอง                  
และช่วยเพ่ิมพูนความรอบรู้และที่ส าคญัท าให้คนมีความคิดกวา้งไกลและมีวิสัยทศัน์  เน่ืองจากการอ่าน
เป็นการจุดประกายความคิดของผูอ้่านท าให้เกิดพฒันาการทางความคิด  สติปัญญา    ดว้ยการน าความรู้
ที่ไดจ้ากการอ่านไปบูรณาการกบัความคิด  ความรู้เดิมของตนเองจนเกิดเป็นความคิดใหม่ในการพฒันา
ให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ซ่ึงสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมยคุโลกาภิวตัน์ที่เต็มไปดว้ยความรวดเร็วของขอ้มูล
ข่าวสารทางเทคโนโลยีและความไร้พรมแดนของการส่ือสาร  ท าให้การรับส่งขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ย
ความสะดวกรวดเร็ว  การรับสารจึงตอ้งใช้   ทั้งความรู้และการคิดวิเคราะห์   การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และมีการเลือกรับสารอยา่งรอบคอบเพื่อที่จะไดรั้บประโยชน์จากสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
       การอ่านจบัใจความก็เป็นทกัษะที่มีความส าคญัในการเรียนเพราะการอ่านจบัใจความเป็นทกัษะ
พ้ืนฐานในการอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและให้ทนักบัความกา้วหนา้             
ทางวิทยาการใหม่ๆในทุกสาขาวิชา  การอ่านจบัใจความเป็นกระบวนการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจ                
เน้ือเร่ืองที่อ่าน  การสรุปสาระส าคญัของเร่ืองและเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนที่ตอ้งการจะส่ือสาร 
       โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ( O-NET ) ของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ซ่ึง คะแนนรายวิชาภาษาไทย  
มีค่าเฉลี่ย  47.12 ซ่ึงต ่ากว่ามาตรฐาน และต ่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทยในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ ( O-NET ) ในปีดงักล่าว ( โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์: 25 )    

การที่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความต ่าอาจมีสาเหตุมาจากการที่นกัเรียนมีความรู้สึก
เบื่อหน่ายและรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ  ซ่ึงการอ่านนั้นเป็นหัวใจหลกัของการเรียนวิชา
ภาษาไทย หากนกัเรียนไม่สามารถที่จะเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองการอ่านจบัใจความส าคญัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  อาจจะส่งผลต่อการเรียนวิชาอื่นๆได ้
 ผูวิ้จยัพบว่ามีอีกวิธีหน่ึงที่น่าสนใจและเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการอ่าน                       
จบัใจความ  คือ  การสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  KWL-Plus  ซ่ึงเป็นวิธีที่มุ่งให้นกัเรียนใชวิ้ธีการ
อื่นที่เป็นระบบอ่านอยา่งรอบคอบ   รู้จกับูรณการทกัษะ  ที่ส าคญันกัเรียนมีความสุขที่ไดอ้า่นในส่ิงที่
ตนเองตอ้งการเรียนรู้เพราะวิธีสอนดงักล่าว  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการเรียน
ทุกขั้นตอนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
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จากปัญหาและเหตุผลดงักล่าว   ผูวิ้จยัจึงประสงคท์ี่จะศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ                           
ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ระหว่างวิธี    การสอนแบบร่วมมือ                       
โดยใชเ้ทคนิค  KWL  Plus  กบัการสอนแบบปกติ  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน        
วิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ระหว่างการเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  KWL  Plus  และวิธีสอนแบบปกติ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus   

3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ   
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1.  ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์  หลงัเรียนที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  KWL Plus สูงกว่าวิธีสอน   
แบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   

 2.  ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  KWL Plus หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   

3.  ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั                            
ที่ระดบั  .05  
ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์   
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
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       กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ที่ก  าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน                   
2 ห้องเรียน รวม 74 คนไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster  random  Sampling)   วดัจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
ANOVA  โดยเลือกจาก  2  ห้องเรียน  ที่มีคะแนนไม่ต่างกนั  จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายจบัสลาก 
(Simple  Random  Sampling)  เพื่อเลือก  1  ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง  และ  1  ห้องเรียน                             
เป็นกลุ่มควบคุม  มนีกัเรียนทั้งส้ิน  72  คน  แบ่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1    จ านวน  37  คน  
เป็นกลุ่มทดลองที่สอนแบบร่วมมอืดว้ยเทคนิค KWL Plus  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  
จ านวน  37  คน  เป็นกลุ่มควบคุม ที่สอนดว้ยวิธีสอนแบบปกต ิ
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent  Variabies) ประกอบดว้ย การสอน 2 วิธี คือ 

1.  การสอนอ่านจบัใจความแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL PLUS 
2.  การสอนอ่านจบัใจความโดยใชวิ้ธีการสอนสอนแบบปกติ 
ตวัแปรตาม (Independent  Variabies) คือ ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

3.  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 เน้ือหาที่ผูวิ้จยัใช้ในการฝึกการอ่านจบัใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 

1.  การอ่านจบัใจความนิทาน   แผนการเรียนที่ 1-2 จ านวน 2 ชั่วโมง 
2.  การอ่านจบัใจความเร่ืองส้ัน   แผนการเรียนที่ 3-4 จ านวน 2 ชั่วโมง 
3.  การอ่านจบัใจความบทความ  แผนการเรียนที่ 5-6 จ านวน 2 ชั่วโมง 

ระยะเวลา 
 การท าวิจยัน้ีผูวิ้จยัก าหนดเวลาในการทดลอง กลุ่มทดลองละ 6 ชัว่โมง  ในภาคเรียนที่ 2                      
ปีการศึกษา 2562 ไม่รวมท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.  นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะการอ่านจบัใจความ   
       2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนวิชาภาษาไทยและผูส้นใจไดน้ าวิธีการไปประยกุตใ์ชก้บับทเรียน
ภาษาไทยอื่นๆ ของนกัเรียนในระดบัที่สูงขึ้นต่อไป 
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       3.  น าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการอา่นจบัใจความ
ของนกัเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  จงัหวดัปทุมธานีได ้
ทบทวนวรรณกรรม 
 การอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการอ่านเร่ืองราวต่างๆ   เพราะช่วยให้ผูอ้่าน
ทราบสาระส าคญัที่ผูเ้ขียนตอ้งการบอก  นอกจากนั้นยงัสามารถน าทกัษะการอ่านจบัใจความไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือ ในการแสวงหาความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และสติปัญญา  ท าให้เป็นผูท้ี่ทนัต่อเหตุการณ์   
 แววมยรุา เหมือนนิล (2538 : 9)และกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ(2546 : 188) ไดก้ล่าว                 
ในท านองเดียวกนัว่า การอ่านจบัใจความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งคน้หาสาระของเร่ือง  เช่น  จุดมุ่งหมาย
ของเร่ือง ความรู้หรือขอ้มูลที่น่าสนใจแนวคิดหรือทศันคติของผูเ้ขียน  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น
ใจความส าคญัและส่วนที่ขยายใจความส าคญั  หรือส่วนประกอบเพ่ือให้เร่ืองชดัเจนขึ้น  

มณัฑนา พนัประสิทธ์ิ (2543 : 25) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความว่า การอ่าน
จบัใจความคือ การพฒันาความช านาญดา้นการคดิ กระบวนการในการหาขอ้มูล และเป็นส่วนหน่ึง             
ในกระบวนการที่สัมพนัธ์กบัการอ่าน 

หลักการอ่านจับใจความ 
การอ่านจบัใจความเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งย่ิงส าหรับการอ่านทุกประเภท ทั้งยงัเป็นทกัษะพ้ืนฐาน

ในการอ่านขั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพ่ือตีความวิเคราะห์ หรือวิจารณ์ ซ่ึงมีนกัศึกษาได้
เสนอแนะหลกัการอา่นจบัใจความไวด้งัน้ี  
 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2526 : 16)ไดก้ล่าวถึง  ล าดบัขั้นของการอา่นจบัใจความสรุปไดว่้า  
ผูอ้่านตอ้งอ่านเร่ืองให้ตลอดและพยายามหาประโยคใจความส าคญัให้ได ้จากนั้นตั้งค าถามเพ่ือถาม
ตนเองว่า  ใครท าอะไร  ที่ไหน  อยา่งไร แลว้สรุปใจความส าคญัของเร่ือง  และขยายความในค าตอบ   
เพื่อตอ้งการรายละเอียด  

ผกาศรี เยน็บุตร (2526 : 66) และบนัลือ  พฤกษะวนั (2530 : 145-146) ไดเ้สนอแนวการอ่าน    
จบัใจความ  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัว่า  การอ่านจบัใจความผูอ้่าน  ตอ้งอ่านตั้งแต่ช่ือเร่ือง                             
และจุดประสงคก์ารอ่านคอือะไร  จากนั้นอ่านให้จบอยา่งคร่าวๆ  เพื่อรู้ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  
พิจารณาหาใจความส าคญั  ถา้เป็นหนงัสือทั้งเล่มควรอ่านสารบญัก่อน  ขั้นต่อไปกอ็่านโดยละเอียด  
ในขณะที่อ่านก็ตั้งค าถามว่า  เร่ืองที่อ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  เกิดขึ้นที่ใด  เมื่อไร  อยา่งไร                       
และผูเ้ขียนมีมุ่งหมายอยา่งไรในการเสนอเร่ืองน้ี 
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วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค  KWL  Plus 
เทคนิคเค  ดบัเบิลย ูแอลพลสั  เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ที่ไดรั้บการคิดคน้และเผยแพร่            

คร้ังแรกโดย Donna Ogle ที่พฒันาขึ้นเพ่ือน ามาใชเ้ป็นยทุธวิธีในการสอนอ่านควบคู่กบัการส่งเสริม
ความคิดขณะทีอ่่านในปี ค.ศ. 1986 Donna Ogle ไดพ้ฒันากลวิธีการสอนคุณพ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้งแลว้ก่อนอ่านดว้ยวิธีการวิเคราะห์หัวเร่ืองและท านายเหตุการณ์ของเร่ือง
ก่อนที่จะอา่นตั้งค าถามตอบค าถามระหว่างการอา่นและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร  หลงัจากการอ่าน
ซ่ึงเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้ครูคน้หาพ้ืนฐานความรู้ของนกัเรียนที่มีต่อเร่ืองที่จะอ่าน  โดยการสร้าง
แผนภาพตาราง  KWL  เพื่อที่จะไดบ้นัทึกรายการขอ้มูลความรู้ขอ้ค าถามในแต่ละช่อง  โดยนกัเรียน             
จะเขียนส่ิงที่นกัเรียนตอ้งรู้ลงในช่อง W-what do you want to know  และผลการเรียนรู้ที่นกัเรียนรู้              
ลงในช่อง  L-what you have learned  หลงัจากที่นกัเรียนอ่านจบต่อมาในปี ค. ศ. 1987 Carr and Ogle                    
ไดร่้วมกนัพฒันารูปแบบการใชเ้ทคนิค  KWL  มาเป็น KWL Plus โดยเพ่ิมกิจกรรมในขั้น L คือไดเ้พ่ิม            
การเขียนผงัสัมภาษณ์ทางความหมาย (Semantic mapping)  การสรุปเร่ืองที่อ่าน(Summarizing) และมี
การน าเสนอเร่ืองจะฟังอนัเป็นการพฒันาทกัษะการเขียนและพูด  นอกเหนือไปจากทกัษะการฟังและ
การอ่าน  

   
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองน้ีผูวิ้จยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental  Reasearch) โดยมี
วตัถุประสงค ์ 3  ขอ้  คือ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ระหว่างการเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  KWL  Plus  และวิธีสอนแบบปกติ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus   

3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ   

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1.  ใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียน                  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยสุ่มเลือกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพที่  5  อ  าเภอคลองหลวง  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
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จ านวน 11 โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  จ านวน 3  ห้องเรียน ห้องเรียนละ        
37  คน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 
2562  ภาคเรียนที่  1   แลว้ใช้วิธีสุ่มอยา่งง่ายแบบจบัฉลาก (Cluster Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ห้อง ป.6/1 เป็นกลุ่มทดลอง ห้อง ป.6/2 เป็นกลุ่มควบคุม  

2.  ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มทดลองเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus 
และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ในการทดลองคร้ังน้ี 

3.  ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้(Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม                       
ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ  

4.  ด าเนินการทดลอง โดยผูวิ้จยัท าการสอนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใชเ้วลาสอน
จ านวน 6 ชั่วโมงเท่าๆกนั แต่มีการจดัการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั คือกลุ่มทดลองจะสอนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุมจะสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

5.  เมื่อสอนครบจ านวน 6 ชัว่โมงแลว้ ท าการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Post-test)                     
กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ  

6.  ตรวจแบบทดสอบแลว้น าผลการทดสอบทั้งกอ่นเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบ                     
และวิเคราะห์โดยใชวิ้ธีการทางสถิติ 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1.   พบว่ากลุ่มที่สอนโดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus มีค่าเฉลี่ยของคะแนน 
เท่ากบั 21.58  คะแนน  มีค่า S.D.  1.951  และกลุ่มที่สอนดว้ยวิธีแบบปกติ  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั
17.78 คะแนน  มีค่า S.D.  2.20  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  มีคา่ T คือ  7.826 และมีค่า Sig  0.00 ซ่ึงค่า 
Sig  มีค่านอ้ยกว่า  0.05  อธิบายไดว่้า  ผลการทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความวิชา
ภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL 
Plus  สูงกว่า วิธีการสอนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05   
 2.  พบว่ากลุ่มที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  ก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 12.05 คะแนน  มีค่า S.D.  1.951 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  21.57  คะแนน  มีค่า S.D.  4.989 
และผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่า  มีค่า T คือ  13.05 และมีค่า Sig  0.00 ซ่ึงค่า Sig  มีค่านอ้ยกว่า  0.05  
อธิบายไดว่้า  ผลการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  ของนกัเรียน                  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สอนโดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  หลงัเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05  
 3.  พบว่ากลุ่มที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติก่อนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ย 12.68  คะแนน  มีค่า 
S.D.  3.652 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  17.78  คะแนน มีค่า S.D.  2.200  และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบว่า  มีค่า T คือ  8.478 และมีค่า Sig  0.00 ซ่ึงค่า Sig  มีค่านอ้ยกว่า  0.05  อธิบายไดว่้า  ผลการทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สอนโดย
ใชวิ้ธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05     
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา               
ปีที่ 6  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  ที่ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ  
เทคนิค KWL Plus  กบัวิธีสอนแบบปกติ  พบว่า 
        1.  ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์  หลงัเรียนที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  KWL Plus สูงกว่าวิธีสอนแบบ
ปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   
ตารางที่  1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  กบัวิธีการสอนแบบปกติ   

กลุ่มตวัอยา่ง 𝑁 �̅� S.D. 𝑡 𝑠𝑖𝑔 
วิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
KWL Plus 

37 21.57 1.951 7.826 .000* 

วิธีสอนแบบปกติ 37 17.78 2.200 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   
 จากตารางที่  1  เปรียบเทียบความสามารถการอา่นจบัใจความของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มพบว่า
กลุ่มทดลองที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  KWL Plus  สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไดรั้บการสอนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   
  2.  ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  KWL Plus  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                      
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   
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ตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus 
 
กลุ่มทดลอง 𝑁 �̅� S.D. 𝑡 𝑠𝑖𝑔 
ก่อนเรียน  (Pretest) 37 12.05 1.951 13.05 .000* 

หลงัเรียน  (Posttest) 37 21.57 4.989 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   
 จากตารางที่  2  พบว่า  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                    
ที่ไดรั้บการสอนโดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั  .05   
       3.  ความสามารถการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  
ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   
ตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชวิ้ธีสอนแบบปกติ 
 
กลุ่มควบคุม (ป 6/2) 𝑵 �̅� S.D. 𝒕 𝒔𝒊𝒈 

ก่อนเรียน  (Pretest) 37 12.68 3.652 8.478 .000* 

หลงัเรียน  (Posttest) 37 17.78 2.200 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   
 จากตารางที่  3  พบว่า  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                    
ที่ไดรั้บการสอนโดยใชวิ้ธีสอนแบบปกติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05   
อภิปรายผล 
 1.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการสอน
โดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 
อาจเน่ืองมาจากวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL  Plus นั้น  ท าให้ความสามารถทางการอา่นจบั
ใจความสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ   
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2.   ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการสอน
โดยใชวิ้ธีสอน  แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 
เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน กล่าวคือ ผูใ้ดก็ตามเมื่อไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
จบัใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  เป็นกิจกรรมที่เนน้นกัเรียน 
เป็นส าคญั นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนัระหว่างนกัเรียนดว้ยกนันกัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมไดแ้สดงความคิดเห็นไดเ้ต็มที่และเป็นกิจกรรมที่มีการจดัการเรียนรู้                
จากส่ิงที่ง่าย  ไปหาส่ิงที่ยาก  

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการสอน 
โดยการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05  เป็นผลมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  กล่าวคือ  ผูใ้ดก็ตามมือไดรั้บการแนะน าจากครูที่ส่ังสอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                
ไม่ว่าจะดว้ยกระบวนการหรือวิธีการใดและไดรั้บค าแนะน าความเหมาะสมเป็นรายบุคคล   มีการเพ่ิม
กิจกรรมการเรียนการสอน ยอ่มมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ สูงขึ้นกว่าก่อนที่จะไดรั้บการแนะน าส่ังสอน 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดพ้บขอ้สังเกตจากประสบการณ์ตรงที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาคร้ังต่อไป  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  ครูตอ้งท าความเขา้ใจและอธิบายกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียน
เขา้ใจการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาไทยโดยใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus  
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้นกัเรียนบอกใจความส าคญัไดดี้ ครูตอ้งค านึงถึงระดบัความสามารถของนกัเรียนดว้ย
การอ่านใจความส าคญัไดด้ว้ยตนเองและครูตอ้งทบทวนกระบวนการดงักล่าวก่อนการสอนทกุคร้ัง 
เพื่อให้นกัเรียนปฏิบตัิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  การจดัการเรียนรู้ควรน าเน้ือเร่ืองที่มีความหลากหลายมาฝึกนกัเรียน เช่น จากวารสาร  
หนงัสือพิมพ ์ เกร็ดความรู้ บทความง่ายๆ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและศกึษา              
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การจดัการเรียนรู้ควรมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและมุ่งฝึกคิด
แบบมีเหตุผล  
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